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mitges veritats i dades descontex-
tualitzades és un dels fonaments 
de la radicalització política, social 
i comunicativa que actualment vi-
vim. De fal·làcies podríem parlar 
en un altre article, ja que són mol-
tes i diverses, però només el fet de 
conèixer-les i poder les identifi-
car dins d’un discurs ja suposa 
una mena de vacuna contra la in-
tolerància, la manipulació i la de-
sinformació. 

No es guanya un debat predi-
cant entre conversos, ni cercant 
l’aplaudiment d’un auditori favo-
rable, ni amb quatre frases fetes 
amb força i sonoritat, cal molt 
més, ja que tots els que intervenen 
(participants i jurat) coneixen pro-
fundament la qüestió tractada 
amb la seua complexitat i s’han 
exposat a diferents i variats argu-
ments. Tot i que tot el món té el 
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E
n la primavera de 2012 
va començar una aven-
tura compartida que 
gairebé dura ja una 
dècada. Eixe abril, un 

grup d’estudiants de periodisme 
de la Universitat Jaume I anàrem 
cap a la ciutat de Vic, en les comar-
ques centrals de Catalunya, per 
participar en la VII Lliga de Debat 
Universitari de la Xarxa Vives. 
Aquella primera participació no 
va ser de massa èxit per l’equip 
(tot i que guanyarem un debat...de 
cinc), però va ser força profitosa ja 
que va ser el desencadenant de 
canvis i sinergies noves en aquells 
que hi participàrem. 

El format dels debats universi-
taris té una peculiaritat que 
potser no tothom coneix, les posi-
cions no estan tancades ni es trien 
per part dels participants sinó que 
es prenen per sorteig, això suposa 
que s’ha de treballar a trobar argu-
ments convincents tant per una 
qüestió concreta com per al seu 
contrari. Per donar un exemple 
concret, enguany debatrem si 
«l’actual sistema educatiu garan-
teix el progrés de les persones» i el 
treball de recerca d’arguments, 
opinions i documentació que 
hem fet ens permet defensar fer-
mament tant que sí com que no. 

Aquesta dicotomia aparent, la 
de defensar amb vehemència una 

opinió i potser eixa mateixa ves-
prada la contrària, lluny de ser 
una incongruència és en si mateix 
una de les principals fortaleses de 
les competicions de debats. Aques-
ta contradicció interna ens evi-
dencia en primer lloc què, fora de 
les anomenades ciències exactes 
no hi ha una única resposta co-
rrecta i què es poden trobar argu-
ments de valor i de pes per defen-
sar postures antagòniques. La ne-
cessitat d’examinar una mateixa 
pregunta des de diversos punts de 
vista ens permet identificar i en-
frontar un problema que molts ni 
tan sols coneixen, l’anomenat 
biaix d’opinió, que fa que les per-
sones donen major credibilitat a 
una opinió que a una altra en fun-
ció de criteris subjectius, culturals 
i dogmàtics i que eixe reduccionis-
me, molts cops basat en fal·làcies, 

E
l IV Domingo de Pascua celebra-
mos la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones y las Vo-
caciones nativas. Es un día para 
orar por las vocaciones al sacer-

docio ordenado y a la vida consagrada. Je-

sús, el Buen Pastor, dice: «La mies es abun-
dante, pero los trabajadores son pocos; ro-
gad, pues, al Señor de la mies que mande 
trabajadores a su mies» (Mt 9, 36-38). 

Jesús mismo nos da ejemplo. Antes de 
llamar a sus apóstoles y a los 72 discípulos 
pasa la noche en oración escuchando la vo-
luntad del Padre (cf. Lc 6, 12). También las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consa-
grada son primordialmente fruto de una 
insistente oración al Señor de la mies. Des-
pués de orar, Jesús, llama a algunos pesca-
dores a orillas del lago de Galilea: «Venid 
conmigo y os haré pescadores de hom-
bres» (Mt 4, 19). Esta llamada implica dejar 
sus planes y ocupaciones para seguirle y vi-

vir con Él. Jesús les enseña a entregar sus 
vidas para que el amor de Dios llegue a to-
dos, en especial a los más pobres y necesita-
dos. Jesús sigue llamando hoy para com-
partir su vida y misión sirviendo a la Igle-
sia y a la sociedad. Hemos de orar para que 
esta llamada sea escuchada. 

En su Mensaje para la Jornada en este 
año dedicado a San José, el papa Francis-

co se fija en él como modelo de vocación, 
que resume en tres palabras: sueño, servi-
cio y fidelidad. Tres palabras que valen pa-
ra los sacerdotes y las personas consagra-
das, pero también para cualquier persona 
y todo cristiano. Dios llama a cada uno a la 
vida por amor, para amar y ser amados en 
esta vida y llegar a la plenitud del amor de 
Dios en la eterna. Este es el sueño de Dios 
para cada uno. Este es también el sueño 
más profundo de toda persona. Nuestra 
vida se realiza buscando solo el bien del 
otro. Oremos a Dios para que nuestros jó-
venes no tengan miedo a acoger el sueño 
de Dios para cada uno de ellos y tengan la 
valentía de decir sí al Señor, que siempre 
sorprende y nunca decepciona. Les llena-
rá de alegría y dará sentido a su vida. H 
*Obispo de Segorbe-Castellón

No es guanya un debat predicant entre 
conversos, ni cercant l’aplaudiment d’un 
auditori favorable, ni amb quatre frases fetes

dret d’opinar, és també evident 
que no totes les opinions són 
iguals, hi ha de ben fonamentades 
i expressades i altres que no ho 
són tant. En eixe punt és on es de-
fineix en gran part qui guanya i 
qui perd, però no totalment, hi ha 
altres factors. 

Per a guanyar un debat el que 
cal, en primer lloc és ordenar i ex-
pressar les idees de manera co-
rrecta i en això està la segona qua-
litat que ens ha aportat participar 
en lligues de debat, el fet de saber 
filar un discurs de manera correc-
ta, comprensible i no estàtica. La 
nostra manera de fer açò és cercar 
l’anomenada coacció del millor 
argument (Habermas dixit) que 
consisteix a aportar al debat 
aquells arguments o arguments 
que millor puguen afavorir el con-
sens entre les parts. Però més en-
llà de tenir bona argumentació es 
força important millorar les com-
petències comunicatives dels de-
batents i en això al llarg dels anys 
hem fet un gran esforç i hem per-
cebut també una gran millora. 

Deia Pèricles i la cita és recu-
rrent, que aquell que no pot ex-
pressar el que pensa està al mateix 
nivell que aquell que res pensa. I 
una de les principals carències 
(encara) del nostre sistema educa-
tiu està precisament en aquest 
problema, són molts els estu-
diants, fins i tot universitaris que 
mai han rebut cap formació de ca-
ra a poder expressar en públic allò 
que pensen i sobretot, allò en el 
que estan en desacord. El sistema 
educatiu funcionalista treballa 
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E
l quart diumenge de Pasqua, en 
el que escoltem les paraules del 
Senyor presentant-se com el 
Bon Pastor, celebrem la Jornada 
mundial d’oració per les voca-

cions sacerdotals i religioses. Tots els cris-
tians compartim una mateixa vocació, ja 
que pel baptisme estem cridats a la sante-
dat. Cada batejat ha de plantejar-se en 
presència de Déu quin és el camí pel qual 
és cridat per assolir aquesta meta. En 
aquest procés de discerniment, els mo-
ments en què cada jove decideix l’orienta-
ció fonamental que vol donar a la seua vi-
da, tenen una gran importància. 

Un jove cristià, que fonamenta la seua 
vida cristiana en la gràcia que va rebre en 
els sagraments del Baptisme i de la Confir-
mació i que es renova cada vegada que 
s’acosta a la Penitència i l’Eucaristia, ha de 
plantejar-se la vocació, no sols com la rea-
lització d’un desig, sinó com el camí per a 

realitzar el projecte que Déu ha pensat per 
a ell. El papa Francesc, en el seu missatge 
per a aquesta jornada, contemplant la fi-
gura de sant Josep, que enguany vol res-
saltar, ens recorda les tres actituds que ca-
racteritzen la vivència cristiana de qualse-
vol vocació, inclosa la del matrimoni. 

L’objectiu més important d’un cristià 
no pot ser la realització dels seus desitjos. 
L’egoisme empetiteix a les persones. Sant 
Josep es va deixar portar pels somnis a tra-
vés dels quals Déu li anava revelant una 
missió que implicava el lliurament de la 
vida, desestabilitzant els projectes que 
s’havia fet i conduint-lo per un camí de re-
núncia, però el va enriquir amb dons ma-
jors: va ser pare del Messies, va tindre l’ho-
nor de salvar la vida de Jesús i de donar-li 
una llar. Un jove ha de tindre somnis, és a 
dir, ideals nobles que el porten a descobrir 
que la vida només es posseeix veritable-
ment si s’entrega plenament. 

Demanem hui al Senyor que els joves 
cristians estiguin oberts a la voluntat de 
Déu i es deixen guiar pel somni de ser ser-
vidors de tots, i que no tinguin por d’en-
tregar-se totalment al Senyor. H 
*Bisbe de Tortosa

amb profusió de recursos i horaris 
altres eines com la memòria, la in-
vestigació o les ferramentes digi-
tals, però en el que es refereix al 
pensament crític i a l’expressió 
verbal encara queda molt per fer. 

El més enriquidor d’aquesta 
experiència de deu anys en les lli-
gues de debat universitàries és 
veure com els meus companys 
han anat assolint el repte d’om-
plir (en la mesura del possible) 
aquest buit en el sistema i ara ells 
són, mitjançant l’associació Par-
lem?, els promotors de lligues de 
debat en secundària a localitats 
com la Vall d’Uixó, de petits de-
bats en ràdio per xiquets de 
primària i d’haver fundat la pri-
mera associació de debat en l’UJI 
amb el nom d’Eloquentia. 

Una de les primeres coses que 
ensenyem als nous incorporats al 
nostre equip és la de saber dir: 
«No, no estic d’acord» i explicar 
per què. Què tothom tinga la ca-
pacitat i l’atreviment de discre-
par, de poder defensar que no està 
d’acord, encara que siga u a soles 
qui ho pensa, encara que la resta 
no ho puga entendre és un dels 
passos més importants per a em-
poderar-se i ser lliure, per poder 
fugir de discursos reduccionistes i 
dominants. Entenem que en 
aquesta aparentment senzilla res-
posta es fonamenta allò que hem 
aprés al llarg dels anys. H 
*Periodista, màster en RSE i 

Sostenibilitat i doctor en Econo-

mia. Des de fa deu anys és mem-

bre de l’equip de debat de l’UJI, 

del qual actualment és el capità


