Cloenda XI Lliga de Debat
Universitari de la Xarxa Vives
d’Universitats
Factoria Cultural Coma Cros, Salt
Març 2015
Sr. Alcalde,
Sr. Vice President de la Xarxa Vives
Sres. i Srs. Jutges,
Estudiants, professors i personal de gestió de les Universitats de la Xarxa Vives,
Sres. i Srs.

Les noves tecnologies han canviat el nostre món. Han transformat la nostra forma d’aprendre –i d’això a la UOC
en som conscients des de fa vint anys—. Han modificat la nostra forma de treballar, de relacionarnos,
d’entretenirnos i de consumir. És un fet: han trastocat tots els àmbits de la nostra vida. La seva incidència és –i
seguirà sent, segur—absoluta. Amb tot, això no implica la total obsolescència del món previ a la revolució
digital.
Certes capacitats mantenen, amb majors o menors adaptacions, la seva vigència. Permeti’m posarlos un
exemple:
La connectivitat constant perquè la tecnologia ens permet estar connectats permanentment està canviant,
també, la manera que tenim de consumir productes televisius. Fixemnos com no és casual l’actual edat d’or
que viuen les sèries de televisió: formats de màxim 45 minuts i amb ritmes calculadíssims, i on els autèntics
referents són els seus guionistes. Avui les estrelles ja no són actors, actrius o directors, sinó els J. J. Abrams,
Aaron Sorkin, Matthew Weiner, David Simon o Vince Gilligam. O el que és el mateix, els creadors les ànimes
que hi ha al darrera de 
Lost
,
The West Wing, Mad Men, The Wire
o
Breaking Bad
, entre tantes altres.
Tots ells s’imposen a la dispersió, tots ells fan seva l’atenció i la tensió del telespectador, gràcies al domini de la
paraula. En ella basen el seu èxit. Però el mateix li succeeix al professor a classe, a l’expert a la conferència, al
polític al míting, a l’amic a la seva colla...
En tots els casos mencionats –i en molts d’altres de similars—, si els protagonistes volen ferse seu l’auditori han
de recórrer a una vella tècnica: la paraula. Recursos antics com l’eloqüència, la retòrica i l’oratòria demostren
així la seva vigència. Adaptats als nous formats, evidentment, però inalterables pel que fa als seus fonaments:
comunicar, persuadir, commoure, impressionar, dir.

«Potser la paraula sigui una de les creacions més antigues de la
Humanitat, fins i tot la Bíblia la situa al principi de tot, però com pot
constatarse diàriament, com hem vist aquesta setmana a Salt,
segueix sent poderosa.»
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El compositor Wolfgang Amadeus Mozart , va escriure que “parlar bé i eloqüentment és un autèntic art, però”,
afegia, “igualment important és saber quan ha arribat el moment d’aturarse”. És el meu cas.
Abans, però permeteume que doni les gràcies a totes les institucions i persones que han fet possible que la
celebració d’aquesta XI Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats, s’hagi fet possible:
> Gràcies als Jutges d’aquest debat Final
> Gràcies als jutges de l’eliminatòria que han realitzat la difícil tasca de “jutjar” un total de 29 debats:
> Sr. Antoni Albert
> Sr. Jaume Bosch
> Sr. Pere Miquel Campos
> Sra. Gemma Espigares
> Sr. Lluís Gil
> Sra. Alba Martínez
> Sr. Francesc Xavier Plana
> Sr. Pere Rostoll
> Sr. Ismael Vicedo
> Gràcies a l’Ajuntament de Salt, al seu Alcalde i tot l’equip de la Factoria Cultural Coma Cros
> Gràcies a la Fundació Banc Sabadell
> Gràcies a l’equip de la Xarxa Vives
> Gràcies a l’ERAM, pel seu suport tècnic
> Gràcies a l’equip professional de la UOC
I gràcies, sobretot, als estudiants, professors i personal de gestió, de les universitats que feu possible, amb la
vostra pro activitat, aquesta lliga de debat.
Tots vosaltres ens heu fet una demostració del vostre domini d’un recurs que podríem qualificar com
imprescriptible. Estic segur que també serà imprescindible per una vida professional que, m’atreveixo a
aventurar, estarà plena d’èxits.
I qui en dubti, només li cal veure quin ha estat el destí d’alguns dels ciutadans guanyadors d’anteriors edicions
d’aquesta Lliga de Debat Universitari.
En nom de la Xarxa Vives, dono per clausurada aquesta XI Lliga de Debat Universitari i iniciem tot seguit, en
aquest mateix espai i fins demà a la tarda, la IIa. Edició de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat.
Moltes gràcies.
Josep A. Planell
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