
 
 
 
EXERCICI SOBRE LA POSTVERITAT 
 
1. Després de llegir els articles de Ramon Alcoberro i Júlia Torres: “Què significa 

postveritat?” (que trobareu a l’enllaç: http://www.alcoberro.info/què-significa-
postveritat.html) i “Postveritat i certesa política” (que trobareu a l’enllaç: 
http://www.alcoberro.info/postveritat-i-certesa-política.html), mireu de definir 
els conceptes “postveritat”, “fets alternatius” i fake news.  

 
Per a ajudar-vos a fer aquestes tres definicions, us destaquem a continuació un 
seguit de fragments dels articles proposats. Podeu centrar-vos en ells o anar més 
enllà i utilitzar altres consideracions que també es fan en els escrits, en qualsevol 
cas, però, no us limiteu a ordenar i repetir les afirmacions dels autors, sinó que 
cerqueu d’explicar el que diuen amb les vostres pròpies paraules i expressions. 
Sigueu exhaustius en les vostres definicions (no us deixeu cap aspecte important) 
i, si trobeu en els articles mots que no acabeu d’entendre, no us estigueu de 
recórrer al diccionari. 

 
«En la postveritat no es tracta tant de mentir o de fer córrer rumors falsos com de 
manipular les opinions, reforçant els prejudicis que ja existien en parts (generalment poc 
cultes) dels votants d’una determinada opció.» 
 
«En la postveritat les emocions i els valors dels individus acaben per tenir més valor que els 
fets i, en certa mesura, ens tornen cecs a fets que no casen amb les nostres expectatives o 
els nostres desigs.» 
 
«En la postveritat les emocions i els valors dels individus acaben per tenir més valor que els 
fets i, en certa mesura, ens tornen cecs a fets que no casen amb les nostres expectatives o 
els nostres desigs.» 
 
«Allò que resulta nou és que els fets no es reconeixen com a tals. Ara hi ha “alternative 
facts” [fets alternatius] que per als qui els propaguen tenen el mateix valor de veritat que 
els fets evidents i comprovats. Possiblement, el dubtós honor de descobrir els “fets 
alternatius” com a nou criteri de veritat correspon a Kellyanne Conway, portaveu de la Casa 
Blanca que al gener de 2017 quan els periodistes li van preguntar si hi havia menys gent en 
la presa de possessió del president Trump que a la del president Obama va respondre: 
“nosaltres proposem fets alternatius, per nosaltres és una victòria. Hi havia molta gent al 
carrer”.  La postveritat és el triomf dels fets alternatius per sobre dels fets comprovats.» 
 
«Segons H. Frankfurt el bullshit al qual ens mena la pura multiplicació de suposades 
veritats, és pitjor que la mentida perquè un mentider ha de conèixer la veritat, ni que sigui 
per poder amagar-la, mentre que qui comet bullshit, no té cap interès ni cap respecte per la 
veritat. La postveritat vindria a ser així una situació on el bullshit simplement s’ha 
universalitzat i l’espectacle ocupa tot l’àmbit de la política i la vida col·lectiva.» 
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«Seguint la formulació de Lee McIntyre, la postveritat no consisteix a afirmar que la veritat 
no existeix sinó que “els fets estan subordinats al nostre punt de vista polític”. Es pot 
prescindir de les evidències, i fins i tot de la lògica, perquè allò que importa és la defensa 
del propi punt de vista, per sobre del qual res no importa.  Així, per exemple, quan va 
començar a córrer el rumor que el president Obama no havia nascut als Estats Units (cosa 
que legalment l’inhabilitaria per a ser president), ni tan sols mostrar el seu certificat de 
naixement va ser suficient per aturar la brama.« 
 
«En aquestes condicions el debat polític democràtic es torna impossible perquè no hi ha 
vinculació entre allò que es diu i la veritat. Quan les xarxes socials (que són la forma actual 
de l’àgora) es converteixen en màquines de guerra, els mecanismes emocionals ocupen el 
lloc de la racionalitat lògica i els interessos econòmics fabriquen i recolzen opcions 
polítiques alienes al concepte de bé públic, la democràcia esdevé tan sols una ficció [...]» 
 
«Una fake news no és una notícia falsa. És una noticia “falsificada”, cosa prou diferent. No 
es tracta només d’un error sinó que al darrera hi ha una conscient decisió de desinformar i 
de mentir. O més estrictament de crear una “zona de boira” on veritat i mentida, fet i 
opinió siguin impossible de diferenciar.»  
 
«Les fake news en política han existit sempre. Els polítics baladrers són vells com el món i la 
tendència a convertir la política en espectacle corre paral·lela al predomini del cinema i la 
televisió com a eines d’informació de masses. Informació no contrastada n’ha circulat 
també tota la vida.» 
 
«Fake news el nom que rep la mena d’informació on la veritat no importa i tot el que 
aparentment hauria de ser informació esdevé espectacle, purament orientat cap als instints 
morals més baixos de la ciutadania (el ressentiment, el racisme, la ràbia contra tot i contra 
tothom).» 
 
«Les tècniques de postveritat i fake news es van desenvolupar en una primera fase a partir 
de 1953 quan la indústria del tabac va tenir plena consciència que el seu producte era 
cancerigen, però va muntar un seguit de campanyes intimidatòries contra tot aquell qui 
gosava presentar proves científiques sobre la relació entre tabac i càncer.  
 

[...] 
 

»Deliberadament, es tractava de posar la mentida al servi del negoci, ni que fos al preu de 
la mort de milions de persones. Un gurú de les relacions públiques de l’època, un tal John 
Hill (1890-1977), va suggerir que calia oferir molts diners a programes d’investigació 
científica per tal d’intentar fer creure a l’opinió pública que la relació entre tabac i càncer 
no era tan clara com assenyalaven els estudis més seriosos. No es tractava, però, de negar 
els fets, sinó de presentar “fets alternatius” per intentar desacreditar les investigacions que 
donaven resultats contraris als interessos dels grups tabaquers.  
 

[...] 
 

»Les relacions públiques, la compra de publicitat als mitjans, l’oferta de beques, 
finançament i ajudes a científics “amics”, etc., són eines poderoses per a crear una ambient 
social de dubte i de malfiança envers la informació contrastada.  
 

[...] 
 

»Es tractava de “fabricar el desacord” i amplificar-lo posant molts diners per tal d’evitar que 
la població tingués consciència dels riscos als que estava sotmesa. Prescindir dels fets, 



emboirar-los o complicar-los tant que ningú els pugui entendre, és eficaç políticament 
perquè evita que el poble demani explicacions a polítics i empresaris.» 
 
«Els fets s’estan trobant al mateix nivell que les mercaderies. De la mateixa manera que vas 
al supermercat i trobes diverses qualitats d’olis o de patates, també pots trobar 
(especialment a Internet i a les xarxes socials) diversos “fets alternatius”, Però convertir la 
veritat en una mercaderia – i  no en un criteri objectiu –  té unes conseqüències socials i 
morals terribles perquè destrueixen l’argamassa mateixa de les relacions socials que és la 
confiança.» 
 
«La postveritat nega qualsevol component de psicologia utòpica i tota voluntat 
transformadora; el món sempre serà un lloc malvat  i qui no pensa “malament” té el perill 
de ser devorat per culpa de la seva pròpia ingenuïtat. Els “fets alternatius” es difonen 
estrictament per provocar la còlera i el ressentiment, interessadament orientat sovint 
contra les “minories” que són considerades com a més ben tractades que la classe 
mitjana.» 
 
«La falta de criteris polítics clars sumada a la multiplicació de discursos polítics diversos i 
contradictoris acaben produint desconcert i inacció. La postveritat és el producte d’aquesta 
incapacitat per justificar valoracions fortes dels fets, on simplement “tot s’hi val” perquè res 
no val substantivament.» 
 
«Es obvi que les xarxes socials tendeixen a privatitzar l’experiència del món i a aïllar-nos en 
una bombolla comunicativa a la qual tan sols tenen accés els qui pensen com nosaltres. En 
aquest context els fets deixen de ser estables, les interpretacions divergents i 
contradictòries s’imposen i el criteri significatiu es degrada en forma d’espectacle. D’això se 
n’ha dit “postveritat”.» 

 
2. Cerqueu quin era l’argument de la novel·la 1984, de George Orwell. Tot seguit 

expliqueu que era el que en aquest text s’anomenava “neollengua” i quina funció 
realitzava. 

 


