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Es diu que la veritat és una i la 
mentida múltiple i, per tant, 
que això afavoreix clarament 

la segona. És molt difícil trobar la 
veritat i molt fàcil dir mentides. La 
filòsofa Franca D’Agostini, a qui fa 
uns mesos vam tenir amb l’ARA en 
un debat al monestir de Pedralbes, 
n’ha trobat moltes, de formes de 
mentir, en un llibre que de veritat 
us recomano: Mentira, publicat a 
Buenos Aires per Adriana Hidalgo 
Editoria.  

 La mentida se serveix de la fragi-
litat de la veritat. Alhora se n’apro-
fita i provoca la degradació de la de-
mocràcia. Però la mentida és filla de 
la veritat: sense aquesta no existi-
ria. “Els nens aprenen el concepte 
de veritat només després d’haver 
fet seus els conceptes d’engany i er-
ror”. De fet, segons l’autora, “és la 
sospita de la mentida el que genera 
veritat”. El nihilisme nietzschià –la 
veritat no existeix– ha donat ales a 
la mentida, però quan tots mentim 
i tots sabem que mentim, l’efecti-
vitat de la mentida desapareix. 
¿Hem arribat ja en aquest punt en 
l’era de la postveritat? D’Agostini 
creu que, seguint el consell de Ma-
quiavel, el Príncep, després d’haver 
après a mentir durant segles, ara 
hauria “d’aprendre a dir la veritat”. 
En tot cas, la rèplica a Nietzsche és 
senzilla: l’afirmació que la veritat 
no existeix no pot ser veritat perquè 
la veritat no existeix... 

Però anem a les formes de mentir, 
que són moltes. Es pot mentir de re 
(sobre les coses), de se (sobre les cre-

ences, emocions...) i de dicto (sobre 
el llenguatge, els conceptes). Es pot 
confondre (dir una veritat per fer 
creure alguna cosa falsa), es poden 
dir mentides pietoses (amb bona in-
tenció), es poden dir mentides de-
fensives (combatre la mentida de 
l’enemic amb una mentida), es pot 
manipular (distorsionar la veritat 

sense arribar directament a mentir: 
cosa habitual en publicitat i política, 
com bé saben els spin doctors), es pot 
ser imprecís (escudar-se en l’ambi-
güitat de la realitat). El que és menys 
habitual és la mentida simple i evi-
dent. Els nazis, per exemple, mai van 
parlar obertament de l’extermini 
dels jueus, la “solució final”. 

 D’Agostini també parla de pre-
mentides: “La construcció d’una 
realitat fictícia sobre la qual fer ac-
tuar la falsedat, que serà considera-
da veritat”. La prementida treballa 
molt amb els prejudicis i les emoci-
ons, i actua per mecanismes de 
simplificació i polarització. És ene-
miga de la raó. La prementida tam-
bé fa servir la veritat contra la veri-
tat. I després ens adverteix sobre 
les metamanipulacions: “Treure 
partit de l’escepticisme i la sospita, 
característics de la recerca de la ve-
ritat, a favor de la mentida”. Són les 
clàssiques teories del complot que 
hi hauria al darrere, per exemple, 
de l’atemptat a les Torres Besso-
nes: “Si existeixen proves del com-
plot (encara que siguin falsificades 
i malinterpretades), aleshores el 
complot existeix; si no existeixen 
proves, llavors això confirma el 
complot, atès que les proves han 
estat eliminades”. 

 De la mà del que el periodista 
Flores d’Arcais va escriure un dia 
per combatre la plaga de la corrup-
ció, D’Agostini reivindica “la inge-
nuïtat i el simplisme de la veritat”. 
Perquè sí, és veritat que necessitem 
la veritat.✒
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La subtil frontera entre el 
‘no’ adverbi i el ‘no’ prefix

L’entrada no- del DIEC2 diu 
que “és un prefix que indica 
oposició o condició contrària 

al radical al qual s’adjunta”, i ens 
dona com a exemples no-violència i 
no-alineat. El GDLC, amb una  defi-
nició equivalent, ho exemplifica amb 
no-obligatorietat i no-bel·ligerància. 
Però a l’Ortografia catalana (OC) 
(IEC, 2017) –en teoria ja inclosa al 
DIEC2– descobrim que la majoria 
d’aquests exemples poden dur (o no) 
guionet en funció d’un factor que 
l’usuari mitjà controla molt poc: 
l’alt grau (o el zero grau) de lexicalit-
zació del conjunt no + nom/adjectiu.  

Hi ha, doncs, una evident contra-
dicció entre el que diu l’OC i el que 
diuen el DIEC2 i el GDLC, perquè 
assolir un alt grau de lexicalització 
equival a dir que el no que du  guionet 
és justament el que no es limita a 

“indicar oposició al radical al qual 
s’adjunta” o –tal com ho diu l’OC– 
aquell en què “el significat del con-
junt no + nom/adjectiu no es dedu-
eix simplement de la negació del con-
cepte expressat pel nom o l’adjectiu”. 

Aclarim-ho amb alguns exemples. 
Escriurem “un pres no violent” quan 
vulguem dir que és poc conflictiu. 
Però escriurem “un pres no-violent” 
quan sigui filosòficament pacifista, 
partidari de doctrines com les de  
Gandhi. No violent és la simple suma 
de no i violent. No-violent, en canvi, 

té un sentit que va més enllà, està 
lexicalitzat. No violent pot tenir 
complements: es pot ser no violent 
amb X (i violent amb Z). Això no és 
possible amb no-violent. 

Hi ha noms i adjectius que no són 
gens propicis a la lexicalització. Per 
exemple, no obligatorietat sol ser la 
simple suma de no + obligatorietat, 
i és per això que –contradient un 
dels exemples del GDLC– escriurem 
“la no obligatorietat de la vacunació”.   

Algú pot dir, i té certa raó, que si 
tots els no-X estan lexicalitzats, els 
hauríem de trobar tots al diccionari. 
Ara bé, cap diccionari conté totes les 
unitats lèxiques possibles. Tot i així  
potser seria bo que el DIEC2 es 
plantegés entrar-ne algunes de les 
que l’OC esmenta: no-agressió, no-in-
gerència, no-jo, no-ficció, no-creient, 
etc. Ens ho posaria més fàcil.✒ 

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ALGÚ POT DIR QUE SI 
TOTS ELS ‘NO-X’ ESTAN 
LEXICALITZATS, ELS 
HAURÍEM DE TROBAR 
TOTS AL DICCIONARI 

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La senyora Stendhal 
RRAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €         3/23 
 
[ 2 ] Sota l’aigua 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

446 pàgines i 19,90 €            1/5 
 
[ 3 ] Individus com nosaltres 
FERRAN TORRENT 

Columna 
432 pàgines i 20,50 €           4/3 
 
[4] La substància del mal 
LUCA D’ANDREA 

Rosa dels Vents 
464 pàgines i 20,90 €           8/2 
 
[ 5 ] Nosaltres dos 
XAVIER BOSCH 
Columna 

560 pàgines i 21 €                2/16

[ 1 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

224 pàgines i 16 €                 1/13 
 
[ 2 ] Ortografia catalana 
DIVERSOS AUTORS 

Institut d’Estudis Catalans 

228 pàgines i 18 €                  3/3  
 
[ 3 ] Educar millor  
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                 4/81 
  
[ 4 ] La gran teranyina 
ROGER VINTON 
Periscopi 

400 pàgines i 19 €                2/16 
 
[ 5 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €          -/135 

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €         1/42 
 
[ 2 ] Más allá del invierno 
ISABEL ALLENDE 

Plaza & Janés 

352 pàgines i 22,90 €           2/4 
 
[ 3 ] Escrito en el agua 
PAULA HAWKINS 

Planeta 

512 pàgines i 19,90 €             3/5 
 
[ 4 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €      4/108  
 
[ 5 ] La sustancia del mal 
LUCA D’ANDREA 
Alfaguara 

472 pàgines i 20,90 €           3/3

[ 1 ] Operación Cataluña 
FRANCISCO MARCO 
Urano 

384 pàgines i 22 €                   -/1 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

200 pàgines i 14,15 €            4/8  
 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós Ibérica 

224 pàgines i 9,95 €         9/210  
 
[4] Tú también puedes 
CARLOTA CORREDERA 
Grijalbo 

224 pàgines i 18,90 €            2/6  
 
[ 5 ] Qué nos ha pasado, 
España 
FERNARDO ÓNEGA Plaza & Janés 

408 pàgines i 21,90 €            6/6


