
CONVERSES SOBRE LA POSTVERITAT  
 

Organitza: Estudis d’Arts i Humanitats / Màster d’Humanitats: art, 

literatura i cultura contemporània / Màster de Filosofia pels reptes 

contemporanis / UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 

 

Col·laboren: Llibreria Documenta & Amics de les Arts i Joventuts 

Musicals de Terrassa 

 

Coordina i presenta: Francesc Núñez Mosteo (professor delsEstudis 

d’Arts i Humanitats de la UOC i director del màster en Humanitats: art, 

cultura i literatura contemporànies). 

 

  

El concepte de postveritat, potser també «el problema», s’ha popularitzat i 

estès molt ràpidament. Podria gairebé considerar-se ja com un 

estat natural del coneixement en les societats tardomodernes. 

 

El diccionari d’Oxford va definir l’any 2016 amb el terme postveritat 

aquelles circumstàncies en les quals els fets objectius tenen menys 

influència per formar l’opinió pública que l’apel·lació a l’emoció o a les 

creences personals. J. García del Muro (en un llibre titulat Goodbye, 

veritat: una aproximació a la postveritat) ens diu que la veritat s’identifica 

cada cop més amb allò que vull que sigui veritat. La veritat d’una creença, 

doncs, es defineix en funció de la seva efectivitat a l’hora de produir 

emocions agradables. La veritat, per això, es defineix, en realitat, en 

funció de l’interès. Veritat es allò que m’interessa que sigui veritat. Jordi 

Corominas a un article a la 

revista Perifèria (http://www.revistaperiferia.org/revista-2018-

catalagrave.html) diu: «Entenc per postveritat una situació personal, 

cultural i política on l’aparença de veritat de qualsevol cosa, i l’emoció i 

sentiment que suscita aquesta aparença, és més important que la veritat 

mateixa».En definitiva, el súmmum d’aquest concepte, la seva versió mes 

radical, podria posar-se en boca del filòsof Richard Rorty quan afirma: 

«Veritat és allò que pots defensar amb èxit». 

 

Des d’una perspectiva filosòfica, com les que s’aniran desgranant en 
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aquest cicle, trobaríem moltes explicacions (indicis) de com el tema del 

coneixement i del coneixement verdader ha arribat fins aquest punt. L’èxit 

del concepte (el fet, no només que sigui un concepte conegut, sinó que 

tingui tants partidaris, així com detractors) té a veure, segurament, amb 

que la postveritat sigui d’alguna manera un fenomen (un discurs) acollidor, 

que reconforta a molta gent. Els humans necessitem certeses, seguretat. 

En la vida diària, en les preocupacions vitals, avorrim la incertesa. És 

aquesta necessitat de «veritats», de llegir o escoltar (en els diaris, en la 

TV, en els tweets) allò que confirma la nostra manera d’estar en el món 

(estereotips i prejudicis), el que ens fa amics de la postveritat, alguna cosa 

així com filopseudosofs. La nostra subjectivitat (allò que creiem ser) fa 

temps que s’ha desvinculat de qualsevol referent transcendental. No 

cerquem conèixer la veritat (la realitat del món?), sinó enfortir la nostra 

visió. 

 

És des d’aquest context socio-filosòfic des d’on proposem varies 

reflexions-converses per afrontar el tema de la postveritat i els, creiem, 

reptes que planteja. Apostem per la conversa com la possibilitat d’establir 

una comunicació que ens impliqui existencialment i que sigui capaç de 

transformar-nos com a subjectes. 

 

Conversa 3. «Postveritat i desafecció (o sense comprimís no hi ha 

veritat)» per Francesc Núñez Mosteo 

 

Lloc: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa (Carrer de Sant 

Pere, 46 / Carrer del Teatre, 2 - Terrassa) 

Dia: Dimecres 26 de gener de 2022 / Hora: 19:00h 

L'aforament és limitat. Cal inscriure's a literatura.aajm@gmail.com 

Enllaç de la conversa 3: meet.google.com/psa-crdx-nxq 

 

Resum: 

 

Els éssers humans necessitem certeses, seguretats. Aquesta condició 

afavoreix la postveritat. En un món on cada cop som més individus 

desvinculats i sense gaires (o cap) referents transcendentals (o 

incondicionals), requerim creences i narracions sobre el món i sobre les 

pròpies vides que produeixin satisfacció i emocions positives i també 

defugir de les preocupacions i inseguretats. La postveritat té el poder 
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d’oferir-nos una perspectiva del món que resulta reconfortant. 

 

A més, a aquest poder sanador de la postveritat és possible tenir-lo sense 

una implicació (sense un compromís) gran amb el món. Si «ser viu» és 

estar implicat i ser afectatpelmón (allò que en podríem dir «viure 

plenament»), les formes de vida i de relació amb el món cada cop més 

interferides per informació (i estímuls) i pantalles permeten una vida 

desimplicada i desafectada. 

 

En aquesta conversa reflexionarem sobre com la desafecció és el context 

que permet la postveritat. Sense compromís, és a dir sense que calgui 

«posar-hi el cos» no és possible parlar amb veritat. 

 

Francesc Núñez Mosteo és professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de 

la UOC ondirigeix el màsterd’Humanitats: art, literatura i cultura 

contemporània i centra la seva recerca en l'àmbit de la sociologia de les 

emocions. També ésprofessorconvidat de la Facultat de Filosofia de 

Catalunya (URL). Més informació a: https://fnunezmosteo.wordpress.com/ 

  

 

Conversa 4. «"Post-" viene de "postizo"» per Montse Crespín 

 

Lloc: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa (Carrer de Sant 

Pere, 46 / Carrer del Teatre, 2) Dia: Dimecres 16 de febrer de 2022 / Hora: 

19:00h 

L'aforament és limitat. Cal inscriure's a literatura.aajm@gmail.com 

Enllaç de la conversa 4: meet.google.com/usb-dfwm-yic 

 

Resum: 

 

A las palabras como «posverdad» o fakenews, usadas para hablar de 

bulos, les sucede como a toda jerga o argot utilizado socialmente. Son 

nociones efímeras que pasarán, más pronto que tarde, a ser «palabras 

moribundas», siguiendo la conocida denominación de Álex Grijelmo y Pilar 

García Mouton. En el fondo, lo «post-» viene de «postizo»: algo que se 

agrega o sobrepone a otra cosa. Es la peluca desencajada, el bisoñé de 

mala calidad, que no puede tapar la calvicie... sea la causada por falta de 

pelo o por falta de ideas. 
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Quizás fuera más conveniente centrar la atención en lo que sigue al guion 

—aquí, la verdad. En el interesante libro titulado La posverdad o el 

dominio de lo trivial (Ediciones Encuentro, 2019), sus editoras, Lourdes 

Flamarique y Claudia Carbonell, afirman que, si es el caso que todavía 

nos importa la verdad, que nos interese y la valoremos, incluso, se podría 

añadir, que la queramos «preservar», es un fenómeno que coincide con el 

predominio de lo que describen como «desrealización» mediática y 

cultural. 

 

En esta conversación se propone un diálogo que aporte, primero, algunas 

reflexiones sobre la verdad, la veracidad y el autoengaño consentido, 

siguiendo las ideas que, sobre la cuestión, aportara Bernard Williams. Si, 

según el DRAE, la posverdad es la «distorsión deliberada de una realidad, 

que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión 

pública y en actitudes sociales», conviene preocuparse por desvelar qué 

fenómenos específicos —políticos, tendencias sociales o comunicativas— 

contribuyen a que la moneda falsa saque de circulación a la buena. Y, 

luego, conectar ese ambiente cargado de «distorsiones deliberadas» con 

dos procesos que confluyen: la confianza inestable, o, simplemente, 

desconfianza generalizada en las personas e instituciones, y, por otro, lo 

que Liesbet Van Zoonen denomina «I-pistemology», esto es, un modelo 

epistemológico centrado casi exclusivamente en el «Yo» de cada cual y 

en sus experiencias que sirven para «autovalidarlo» casi todo, pues nadie 

osará cuestionar «lo que yo siento», «mi verdad»… 

 

Montse Crespín. Doctora en Filosofía (UB). Licenciada en Derecho 

(UPF)y en Filosofía (UB). Máster en Investigación en Asia Oriental 

Contemporánea (UAB). Actualmente es profesora lectora en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo de 

Investigación ALTER (UOC). 

PhilPeopleProfile: https://philpeople.org/profiles/montserrat-crespin-

perales 

  

Nota: Una o dues setmanes abans de cada conversa, es publicarà una 

entrada sobre el tema de la conversa en el blog d’Humanitats 

(https://humanitats.blogs.uoc.edu/es/) 
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