CONTRAPORTADA

LES “LLIGUES DE DEBAT” AMB ESTUDIANTS

“Intercanviar idees” és, segurament, un dels papers centrals
de la filosofia i un primer cop d’ull al nostre voltant ens porta
a pensar que, entre tertúlies, xarxes socials i articles, no ens
falten ocasions per a fer-ho. El debat es considera, en l’àmbit
pedagògic i acadèmic, una habilitat fonamental. També la
convivència quotidiana demana sovint que es pugui explicar
les coses de manera comprensible i ordenada.
Per altra banda, les discussions sovint prenen l’aparença de
debat però és ben cert que no triguem gaire a adonar-nos
que són alguna altra cosa. Resulta difícil, per exemple,
comprendre què i com s’està dient i ens adonem que els
arguments no estan defensats racionalment.
Caldria fixar algunes normes i indicacions que permetin
determinar què es pot fer i què no quan es vol debatre
sobre algun tema: això és el que ens proposen, de manera
institucionalitzada, les diverses lligues de debat que – des de
ja fa temps - es donen entre estudiants universitaris i, més
recentment, també entre alumnes de secundària.
És una activitat ben consolidada al món anglosaxó, que
ha inspirat fins i tot alguna pel·lícula o sèrie i que aporta
elements certament positius. El rigor que imposa el reglament fomenta la necessitat d’argumentar bé, d’escoltar a
l’altre, de construir exemples i exposar amb consistència les
pròpies idees. El debat permet conèixer els elements argumentals, i també retòrics, que milloren la nostra capacitat
d’exposició.

I encara més, el fet que s’hagi de defensar indistintament
qualsevol de les alternatives porta per força a considerar i
plantejar com a pròpies les raons de l’altre. Es construeix,
així, una sensibilitat als arguments contraris que també obliga a millorar les pròpies raons.
No obstant, les lligues de debat també plantegen algunes
limitacions: és un format que no permet ús extensiu ni en
el temps ni en el nombre de participants, i també – si es
planteja com una lliga - s’incideix en una idea competitiva
de la discussió que s’allunya de la visió filosòfica de diàleg
i fomenta una percepció més aviat sofística, en el sentiu
pejoratiu del terme, que alimenta el relativisme i la idea que
la retòrica és l’únic important.

La lliga de debat a la Xarxa Vives
Les lligues universitàries, com ara la desapareguda “Liga
nacional de debate universitario” o la “Liga nacional de
debate jurídico” tenien una certa tradició i fins i tot han
comptat amb alguns personatges força coneguts de l’àmbit
públic. En l’àmbit dels països catalans, disposem d’una institució que acull les universitats del nostre àmbit lingüístic
com és la Xarxa Vives i que des de fa uns anys organitza la
lliga de debat universitària, que es remunta al 2005. Si bé
abunden els estudiants provinents de l’àmbit del dret, on
és sabuda la importància de l’argumentació, trobem també
participants de tot tipus d’estudi i la rellevància pel que fa a
la filosofia és indiscutible.
També hi ha una versió per a secundària i batxillerat, amb
una primera edició el 2014, malgrat que hi havia precedents
circumscrits a l’àmbit valencià des del 2010. Per la seva
extensió potencial, té dues fases. La primera, local, que
acullen les diferents universitats del territori on participen
els instituts interessats. El guanyador de cada zona passa a
participar a la fase final que es disputa a una de les universitats associades. En ambdós moments el tema és conegut de
bon principi i els equips preparen durant setmanes els seus
arguments i tècniques; l’únic no previst és la postura a adoptar, que els serà seran assignada a cada debat per sorteig.
El curs 2017-18, la competició sènior debatrà sobre «¿És
occident responsable del sorgiment de l’Estat Islàmic?»
(16-19 d’abril); pel que fa a secundària i batxillerat, les fases
locals es desenvolupen entre gener i març per a triar així els
equips que participaran a la fase final (11-13 d’abril) sobre
la qüestió: «L’humor té límits?».
L’amfitrió de totes dues competicions finals serà la
“Universitat Miquel Hernández”, d’Elx.

Tota la informació i els debats d’edicions anteriors es poden
trobar a www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/
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