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La principal paradoxa que implica
estar immersosenel tempsètic ipo
líticdeles fakenews i lapostveritatés
quemaicomaras’haparlat tantdela
veritat. El filmMr. Arkadin d’Orson
Wellesexplica lahistòriad’unhome
molt poderós que decideix contrac
tar un periodista perquè investigui
sobrelasevapròpiavida,afidesaber
si és possible descobrir els secrets
quecreuque té en lloc segur. Les in
dagacions del periodista, cada vega
damés interessat en el seu objectiu,
el portaran a anar descobrint tot el
que el poderós Arkadin pretenia
ocultar,demostrantquecapfetnoes
pot eliminar completament si hi ha
algúdisposatacórrerelrisc,serrigo
rós i investigara fons.L’obradeWe
llesadverteixfinsaquinpuntlaveri
tathaestatdesacreditadapelspode
rosos, capaços de manipularla per
defensarelsseusinteressos.
L’esperit del nostre temps està

marcat pel desprestigi de l’autoritat,
delconeixementidelallibertatd’ex
pressió.Haestatforjatpervalorsfins
ara considerats negatius com la ba
nalitat, la mandra, el desconeixe
ment i un relativisme queni tan sols
Mr.Arkadinnohauriaarribata ima
ginar. Tres assajos, Breve historia de
la verdad de Julian Baggini (Regne
Unit, 1968), Verdad d’Hector Mac
donald (Kènia) i En la era de la pos
verdad, unarecopilacióde14assajos
dirigida per Jordi Ibañez Fanés, en
treelsqualscal destacarelsrealitzats

per Victoria Camps, Joan Subirats,
ValentíPuigiCésarRendules,explo
renelconcepteesmunyedísde lave
ritat per alertar de la necessitat de
defensarla. Macdonald, assenyala
en el seu assaig que “el món no està
preparatnivoldiradeualaveritat”.

Recuperarvalors
El filòsof Julian Baggini, de la Uni
versitat de Londres, un divulgador
encertat queha convertit la seva pà
ginawebMicrophilosohy en lloc de
pelegrinatge per a totamena de lec
tors àvids de trobar respostes sobre
el món en què vivim, proposa una
senzillaperòalhoracomplexa intro
duccióalahistòriadelaveritat.
Estableix“quebuscaritrobarlave

ritatdescansaenelfetdesercapaços
detornaraprendre’nsdedebòlamo
dèstia, l’escepticisme,l’oberturaaal
tres perspectives, l’esperit d’indaga
ciócol∙lectiva, ladisposicióaenfron
tarseambelpoder, eldesigdecrear
millorsveritatsilavoluntatdedeixar
que els fets guiïn la nostra moral”.
Aquests valors s’han de recuperar
per ser capaços de contrarestar amb
d’altres d’imposats com són “excés
de confiança, cinisme, entossudi
ment, excessiu individualisme, pas
sivitat davant el poder, pèrdua de
confiança en la possibilitat de crear
millors veritats i moral dirigida per
les vísceres en lloc de pel cap” que
handonat formaa lapostveritatmés
que serne el resultat. L’assaig s’en

dinsa des de la veritat eterna que di
buixen el pla de la fe i les creences
que han constituït veritats irrefuta
blessenseprovesquelescorroborin.
Veritatscreativesquecanvienlarea
litat per millorarla o empitjorarla.
Lapolíticahaestatl’alumnaavantat
jada en l’exercici de crear veritats
ambigües: “Igual que les paraules
poden canviar veritats, noves veri
tatspodencanviarparaules”.

Els grups d’interès de diferents
camps econòmics i polítics doble
guen, modifiquen la veritat a favor
dels seus interessos i creen veritats
poderoses per argumentar els seus
propòsits. L’assaig són microcapí
tols que portaran el lector a plante
jarse la necessitat d’estar alerta a
veure a quins interessos responen
i a qui beneficia aquella suposada
veritat que reclamen els sectors de
poder.

Elpoderde la il∙lusió
SiBagginiadverteixqueésnecessari
habilitarunabrúixolapersaberonés
la veritat, Hector Macdonald, es
criptor de thrillers i consultor d’es
tratègies de comunicació, en el seu
assaig Verdad assenyala com ferla
servir, com arribarhi i com fer que
juguiafavornostre.Al’inicidelllibre
trobem una cita de William James
extreta del seu llibre El valor de la
santidad,observantque“nohihapit
jormentidaqueunaveritatmalente
saperaquellsque lasenten”. Aquest
missatge sintetitza el que proposa
MacDonaldenlasevaobra,amigca
míentrel’assaigiunllibredemotiva
ció per a aquells que vulguin conti
nuar sent competitius enunmónon
qui domina la il∙lusió de veritat os
tentael lideratgeielpoder.
L’assaig coral En la era de la pos

verdad representaun interessant re
corregut intel∙lectual per deixar
d’encobrir per part de ciutadans i
institucionsels resultatsnociusde la
postveritat “que denota unes cir
cumstànciesenquèlesapel∙lacionsa
les emocions i a les creences perso
nals influeixen més en la formació
d’una opinió pública que els fets ob
jectius”, segonsdefineixOxfordDic
tionaries.com. Aportacions com les
esmentadesdeVictoriaCamps iVa
lentíPuig, o ladeJoanSubirats indi
quen que la postveritat avança en la
nostra societat de la mà del menys
preu, de la despreocupació pel co
neixement i d’un fervor gairebéma
laltís per relativitzarho tot, afectant
fins i tot lamemòria.Els fetshandei
xatelseulloca lesemocions.Els tres
assajos ensmostren que la postveri
tatésel lloconhabiten lamentida, la
veritat interessada, lademagògia, les
emocions, la retòrica agressiva,
l’adoctrinament, les creences, i el tot
s’hi val per aconseguir que la confu
siótriomfi. |
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pensaments i altres ocurrències

Atrevirse a saber

Un moment del rodatge de la pel∙lícu
la ‘Mr. Arkadin’ realitzat a la finca
La Senya Blanca de s’Agaró, el juny
del 1954 ARXIU
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La política ha
estat l’alumna
avantatjada en
l’exercici de crear
veritats ambigües

els llibres

Assajos per submergirse en el concepte esmunyedís de la veritat: el filòsof
Julian Baggini i l’estrategaHectorMacdonald plantegen la seva defensa atesa
l’amenaça de les ‘fake news’ i la demagògia de la postveritat


