
“Enriquiu-vos de coneixements, observeu, escolteu i compareu.” 

25 de Novembre del 2017, sí, visc i vivim en un món de mitges mentides o mitges 

veritats. Alguns també ni diuen postveritat.  

Llegim, escrivim, estudiem, treballem i, sobretot, vivim envoltats de postveritats. Qui de 

nosaltres no ha manipulat un fet, una situació o qualsevol informació, fins i tot, sense 

saber si aquesta havia estat manipulada anteriorment?  

Aquestes postveritats, ens arriben cada dia, en qualsevol canal de comunicació. Però 

avui, us parlaré de les postveritats en els relats. Sí, com aquest. Un estudi recent de Le 

Monde i The Economist afirmen que allò que llegim diàriament conté un 85% de 

postveritats en els diaris i revistes nacionals de tot el món. Podria continuar escrivint 

sobre The economist i Le monde, i tots encara seguiríeu creient que el que estic dient és 

vertader. Doncs, no, us he enganyat, com la majoria de premsa ens aconsegueix fer 

diàriament, teclejant quatre tecles, formant una paraula, desprès una frase,  i finalment  

un escrit. Aquest, és creat a partir d’interessos personals egoistes, o, simplement es 

convertiran en egoistes, quan qualsevol informació deixi de ser objectiva i passi a jugar 

amb les emocions del seu públic. Són persones les quals, viuen satisfetes del benefici 

que un escrit manipulat els hi genera, atacant i persuadint als més vulnerables. Tot i així, 

cada dia van a dormir preocupats. Efectivament, he dit preocupats. Pensant com podran 

treure més benefici sobre les seves competències, i no preocupats perquè tenen milions 

de ciutadans del seu país anant a dormir angoixats per culpa d’allò que durant el dia ells 

han creat i manipulat. Per això, jo us recomano ser valents, dubtar de tot el que us arribi 

a les vostres mans , llegir altres informacions, contrastar-les, i sobretot, tenir clar el que 

busqueu, trobar l’autèntica realitat dels fets que llegiu. Enriquiu-vos de coneixements, 

observeu, escolteu i compareu. És hora d’obrir els ulls i descobrir la nostra pròpia 

realitat, en la que vivim, i en la que tenim el dret de conèixer-la tal i com és.  

“La verdad es una lucha. Se necesita trabajo duro. Pero es una lucha que vale la pena” 
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