
EN ELS TWEETS DE DONALD TRUMP 

 

Si el president dels Estats Units mentís sempre de la mateixa manera, seria 

desemmascarat fàcilment. Però les seves estratègies d’embolcallar la veritat són 

tan nombroses com desconcertants.  Aquesta és una petita recopilació dels seus 

girs il·lògics. 

 

• Referir-se als fets que no han passat. 

“Mireu què passa a Alemanya, mireu que va passar ahir a Suècia. A Suècia, qui s’ho 

hauria pensat? Suècia. Ells n’han rebut molts [de refugiats] i ara tenen uns problemes 

que mai haurien imaginat” 

Discurs pronunciat a Floria el 18 de febrer de 2017. 

Per tal d’establir una correlació entre l’acollida d’emigrants i els atemptats terroristes, el 

president cita els atacs de Brussel·les, de Niça i de París abans de suggerir que un fet semblant 

acaba de produir-ser a Suècia. Ara bé, cap acte terrorista ha tingut lloc. És l’exemple típic dels 

fake news. Topa de front amb el consell metodològic fonamental donat pel filòsof Pierre Bayle 

(1647-1706), que denuncia, a La Història i els seus oracles, les supersticions i els rumors 

infundats del seu temps: “Assegurem-nos bé del fet, abans d’inquietar-nos per la causa. És 

veritat que aquest mètode és força lent per la majoria de la gent que recorren naturalment a la 

causa i passen per sobre la veritat del fet; però d’aquesta manera, evitarem el ridícul d’haver 

de trobar la causa d’allò que no és. 

 

• Utilitzar la hipèrbole. 

“Nosaltres hem d’impedir que ‘el mal’ entri en el nostre país” 

Tweet del 4 de febrer del 2017. 

 

L’exageració és una constant del discurs polític. Però obté el seu clímax en la hipèrbole, que 

mobilitza motius religiosos i mitològics destinats a impedir qualsevol reflexió matisada. Paul 

Ricoeur (1913-2005) és irrevocable en la crítica al seu ús: “Per hipèrbole, cal subratllar-ho 

clarament, no s’ha de comprendre una figura d’estil [...], sinó la pràctica sistemàtica de l’excés 

en l’argumentació” (Ell mateix com un altre). Es tracta d’una estratègia amb la intenció de 

produir un efecte trencador. 

 

• Acusar els altres d’inventar els fets. 

“Tots els sondejos negatius són notícies falses, precisament com els sondejos de la 

CNN, ABC, NBC durant les eleccions”. 

Tweet del 6 de febrer de 2017 en relació al projecte “muslim ban”, que suposava la 

prohibició de l’entrada als Estats Units als ciutadans d’altres països majoritàriament 

musulmans. 



Carregar a l’altra la responsabilitat d’allò de què a un mateix se l’acusa és una tàctica corrent 

dels règims totalitaris. Sospitós d’haver fet assassinar el líder bolxevic de Leningrad Sergueï 

Kirov, Stalin va carregar el pes d’aquest crim sobre els seus enemics polítics. A un pas 

vertiginós,  Donal Trump desarticula  totalment la noció de veritat girant l’acusació de fake 

news contra diversos mitjans. Bàsicament, Trump els acusa de ser els autors del seu propi crim 

contra la veritat. 

 

• Parodiar la neutralitat. 

“Condemnem amb la màxima rotunditat aquestes demostracions flagrants d’odi, 

d’intolerància i de violència de totes les parts,  de totes les parts”. 

Declaració a la premsa sobre els esdeveniments de Charlottesville, 13 d’agosts de 2017. 

Quan refusa condemnar clarament el grup de supremacistes racials pròxims al Klu Klux Klan 

responsables d’un atac mortal contra els manifestants antiracistes, Donald Trump resulta ser, 

de sobte, mesurat i imparcial. Juga a l’investigador escrupolós i afegeix: “Quan faig una 

declaració, m’agrada ser correcte. Vull fets”. Polifònic, el discurs presidencial s’ajusta al 

principi del filòsof rus Mikhaïl Bkhtine (1895-1975), que mostra que “parodiar és crear un 

doble escapçament, és el mateix ‘món a l’inrevés’» (Problèmes de la poétique de Dostoïevski). 

Quan parodia la imparcialitat, Trump fa que les qualitats pròpies de l’investigador de la veritat 

siguin un joc retòric com qualsevol altre. 

 

• Interpretar les males notícies com a bones. 

“Li vull agrair, perquè intentem reduir les despeses de personal...” 

Declaració del 10 d’agost de 2017 sobre Vladimir Poutine. 

Quan reacciona a l’anunci de l’expulsió de 755 diplomàtics americans de Rússia, Donald Trump 

sembla fer-se seguidor de Nietzsche (1844-1900), que considera a La Gaia Ciència que “totes 

les coses, absolutament totes les coses que ens passen, tornaran constantment a favor nostre”. 

Reinterpreta aquesta decisió filosòfica en la direcció d’un pensament positiu, és a dir, d’una 

filosofia del winner, la qual sap convertir qualsevol situació adversa com una oportunitat pel 

futur. 

 

• Extreure una conseqüència dubtosa d’una premissa exacta. 

“Com que Mèxic és un dels països amb més delinqüència, hem de tenir EL MUR”. 

Tweet del 27 d’agost de 2017. 

És veritat que Mèxic és un dels països del món amb la taxa de criminalitat més alta. L’Institut 

Internacional d’Estudis Estratègics va publicar el maig passat un informe establint que Mèxic va 

ser, després de Síria, el país que va tenir més nombre d’assassinats el 2016 amb 23 mil 

homicidis intencionats, sobretot a causa dels càrtels de la droga. Però Donald Trump, fa passar 

una mesura política (construir un mur entre Mèxic i els Estats Units) per la conseqüència de la 

premissa. Ara bé, aquesta no hi és: quins són els efectes de la situació interna d’un país sobre 



la dels seus veïns? En lloc de respondre a aquesta pregunta, el president americà passa 

directament, sota la més rigorosa causalitat, de la comprovació a la seva solució. 

 

• Imitar els periodistes quan eviten de citar les fonts. 

“Una font extremadament creïble ha trucat al meu despatx i m’ha dit que el certificat 

de naixement de Barack Obama és fals” 

Tweet del 6 de novembre de 2012 

Quan Donald Trump busca ampliar els rumors sobre el naixement d’Obama lluny de sòl 

americà – que l’impediria ser president dels Estats Units-, s’apropia d’un dels fonaments de la 

deontologia periodística que autoritza a no citar les fonts. Simultàniament, és home de 

negocis, personalitat de telerealitat, home polític, i aquí, també, periodista. Mentre refusa  

perpetrar-se en la figura de l’home polític sortit de “l’establishment”,  confon ordres i juga amb 

els codis ètics de diverses professions. 

 

• Sospitar una intencionalitat perversa. 

“El concepte d’escalfament global ha estat creat per i per als xinesos a fi de fer tornar 

la indústria americana no competitiva” 

Tweet del 6 de novembre 

Quan Donald Trump rebutja la hipòtesi científica de l’escalfament global, la converteix en una 

pura creació ideològica. En designa la font precisa i la intenció encoberta. S’inscriu en una 

lectura conspiradora que despulla els conceptes del seu propi poder. Inútil, llavors, discutir-los. 

En el moment que retira els Estats Units dels acords de París sobre el clima, Trump mostra una 

gran constància en el seu pensament. 

 

• Assumir la contradicció. 

“El meu instint inicial era de retirar-se [...], però les decisions són molt diferents quan 

un està assegut en el Despatx Oval”. 

Declaració del 21 d’agost del 2017 sobre l’enviament de reforços a l’Afganistan. 

Donald Trump ha fet, bruscament, un canvi d’opinió i ha anunciat l’enviament de noves tropes  

per combatre els talibans, quan, durant anys, no ha parat de criticar la intervenció americana a 

l’Afganistan.  La inconstància perfectament assumida, forma part, segons Hanna Arendt (1906-

1975), de la lògica del discurs totalitari: “Aquesta llibertat que pren en relació a la ideologia 

mateixa, caracteritza el graó més alt de la jerarquia totalitària”(El sistema totalitari). Aquesta 

“superioritat cap als dogmes que es proclamen”, fa absolutament inútil qualsevol continuïtat 

de les conviccions.  
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