13 DE MAIG DE 2018

RESSÒ DE LA PARAULA

Notícies falses o vertaderes. La bona notícia
Mentre la litúrgia ens fa viure l'Ascensió del
Senyor, celebrem la Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials sota el lema “Fake news i
el periodisme de la pau”. La carta que ens adreça
el papa amb aquest motiu ens alerta sobre la
proliferació de falses notícies i ens convida a
comunicar-nos sobre la base de notícies certes
(veritables), com a base de la pau social.
El problema és realment greu. Però tot això
reclama una explicació, per tal de no caure
precisament en allò que utilitza la difusió de
falses notícies, és a dir, l’ambigüitat del
llenguatge i, en conseqüència, la seva
manipulació, en cas de mala voluntat.
- Quan parlem de notícies falses o vertaderes
ens referim a si el que comuniquen respon o no
a la realitat. En aquest sentit el papa denuncia la
proliferació de “la mentida” en la comunicació, o
bé perquè el que es diu no és real en absolut, o
bé perquè no es diu tota la realitat. Aquesta
pràctica obeeix a molts i diversos interessos i
freqüentment va acompanyada d'una intenció
de seduir, donant a la notícia aparença de
versemblança. El prototip d'aquesta manera
d'actuar és el Dimoni, autèntic “mestre i pare de
la mentida”.
- La nostra responsabilitat està a saber
esbrinar la falsedat en la notícia i fomentar la
pràctica de l'ètica en la comunicació, posant els
mitjans informatius al servei del que és vertader.
El papa diu que aquesta seria la condició per al
diàleg i la pau social. Encara que també és cert
que moltes vegades, les paraules “veritables”,
com a reflex fidel de la realitat, molesten i creen
conflictes.
- No diem exactament el mateix quan parlem
de la Veritat amb majúscula. Llavors ens referim
a “la veritat de la vida”, al sentit del que som i
fem, allò del qual podem refiar-nos per entendre

tot el que ens passa, per encertar en les nostres
decisions, per afrontar les dificultats, per seguir
esperançats, etc.
- És en aquest sentit que Jesús va dir: “la
Veritat us farà lliures” (Jn 8,32) i “jo sóc la
Veritat” (Jn 14,6). Per això en l'evangeli de sant
Joan, conèixer la Veritat i ser lliures depèn del
seguiment fidel de la seva persona (cf. Jn 8,31).
Són dos significats diferents de la paraula
“veritat”. Però estan profundament relacionats.
Els dos significats estan relacionats en copsar
la gravetat del problema. Diuen que estem en el
temps de la “post-veritat”, és a dir, que avui la
gent pot afirmar una cosa i la contrària sense
ruboritzar-se. Per tant, no és estrany que estigui
permesa la difusió de notícies falses si interessa,
així com que es pensi que no hi ha cap veritat
segura que fonamenti la vida i hi doni sentit.
Quan s'arriba a afirmar la “post-veritat” és que
s'ha arribat a la post-humanitat.
Es relacionen aquestes dues maneres
d'entendre la veritat quan coneixem la resposta
cristiana al problema En celebrar la festa de
l'Ascensió, reconeixem que la Veritat, la Veritat
del món i de la humanitat, la veritat en la qual
creiem, és al cel, triomfant i plena de glòria.
Aquesta Veritat, que és la persona mateixa de
Jesucrist, va patir l'atac d'una allau de mentides
a la terra: a Ell, van intentar enganyar-lo i d'Ell es
van dir moltes i greus notícies falses… Però Ell
seguia sent la Veritat i en Ell totes les petites
veritats seguien triomfant.
Aquesta és la Bona Notícia. Per la fe ens
adherim a la Veritat i en procedeix el nostre
compromís moral per comunicar tota veritat.
Serà aleshores quan aconseguirem la Llibertat i
la Pau, també amb majúscules.
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