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En un món de post-veritats, com distingir els fets dels relats? 

En els temps que estem vivint actualment, tenim a l’abast noticies sobre 

qualsevol tema que ens plantegem i informació de tots els àmbits possibles 

gràcies a les plataformes digitals com l’internet, i tenim la sort – o no tanta- de 

estar connectats quasi les vint-i-quatre hores del dia a les xarxes per 

assabentar-nos del que està passant al nostre voltant, des de temes polítics, 

culturals, econòmics, del medi ambient, d’esports... Però, tota aquesta 

informació és verídica? Com podem esbrinar si una informació que se’ns és 

donada sense nosaltres saber la font principal és certa? I si està manipulada? 

Fa uns anys,  la gent només estava al corrent del que passava a prop seu 

mitjançant els diaris , i a més, no n’hi havia tants per contrastar la informació 

que se’ls donava, així que d’una noticia tan sols s’explicava amb el punt de 

vista d’un grup reduït de persones. Per tant, la població era informada del que 

l’interessava a qui tenia poder en aquell moment. Però, i si de la noticia que els 

hi explicaven hi havia una part que era certa, i amb aquesta veritat amagaven 

una falsa? Això és el que podríem denominar com post-veritat.     

A l’actualitat, com he mencionat anteriorment, tenim a les nostres mans milers 

de punts de recerca, com ‘google’, els diaris, els telenotícies de moltes cadenes 

de televisió, la ràdio, blogs... Així que nosaltres podem contrastar una 

informació amb diferents punts de vista, però som nosaltres els qui decidim si 

creure que el que ens diuen és cert o no.  

Per altra banda, també podem trobar notícies o informació a xarxes socials com 

‘Facebook’ o ‘Twitter’. En aquest darrer, per exemple, tothom pot escriure i dir 

el que vulgui, però hi ha persones amb cert prestigi, com famosos, que 

expliquen anècdotes o problemes que han tingut personalment amb algú o, fins 

i tot, amb alguna marca o empresa. En aquests casos em torno a fer la mateixa 

pregunta que he plantejat a l’inici: com podem saber si el que ens diuen, en 

aquest cas a les xarxes, on qualsevol persona del món en pot dir la seva, és un 

fet o és inventat? La resposta és, en aquestes circumstàncies, que no ho 

podem saber. 

Per acabar, és un fet que a mesura que passin els anys, hi haurà un tant per 

cent molt elevat de notícies falses, creades per manipular a la gent. Aleshores, 

hi haurà alguna manera per poder distingir fets de relats? Acabarem vivint en 

un món incert on no es sàpiga el que està passant realment? 


