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L’acceleració del progrés cien-
tífic i tecnològic, el boom de 
la comunicació (i per tant la 

major transparència del poder), 
l’escepticisme filosòfic, l’auge de la 
psicologia (la capacitat de manipu-
lar) i la crisi de credibilitat dels ex-
perts (compten més les opinions 
que el coneixement) han estabornit 
la veritat. La gent prefereix creure a 
saber. Acostuma, a més, a creure en 
moltes coses, sovint contradictòri-
es. El sapere aude! kantià (atreveix-
te a pensar!) està en crisi. I les cre-
ences d’avui s’allunyen de la vella 
autoritat de les religions, que també 
han quedat tocades, obsoletes. Tot 
plegat fa que la veritat ja no sigui 
única ni planera ni senzilla, si és que 
mai ho va ser. Aquest és el plante-
jament del llibre Breve historia de la 
verdad, del filòsof anglès Julian 
Baggini, traduït per Joan Eloi Roca 
per a Ático de los Libros. 

En realitat, Baggini no creu que en 
falti, de veritat, sinó que n’hi ha un 
excés. Cadascú es fa la seva o se’n fa 
moltes. Ho porta la sobreabundància 
d’informació i la opinionitis banal ba-
sada en un individu sobirà de la seva 
interpretació de la realitat: “Tu tens 
la teva veritat i jo la meva”, es diu so-
vint. I així s’acaba tota discussió. Pe-
rò, esclar, quan n’hi ha moltes, de ve-
ritats, no n’hi ha pròpiament cap. Ara 
bé, la mateixa idea de postveritat vol 
dir que la veritat segueix sent impor-
tant. Igual que l’època de postautori-
tat en què vivim amaga una necessi-
tat d’autoritat. D’aquí que sorgeixin 
i s’extingeixin amb tanta facilitat li-

deratges espuris, populismes efí-
mers i mentiders.  

Davant d’aquest panorama volu-
ble i relativista de creences sense fo-
nament i veritats canviants, Baggini 
proposa un escepticisme que no si-
gui cínic i una raó que no busqui cap 
veritat absoluta, és a dir, una raó al-
hora més empírica (Bacon) i més 
sentimental (Hume). “Una idea més 
modesta de raó, i de la nostra capa-
citat per usar-la, ens ajudaria a evi-
tar confiar massa en la racionalitat 
i en la veritat de les nostres creen-
ces”, diu l’autor, segons el qual els 
humans no som pròpiament éssers 
racionals, sinó racionalitzadors: no 

actuem per bones raons, sinó que 
després d’actuar busquem les raons 
que creiem que ens han guiat. La raó, 
doncs, no ens porta a la veritat, no-
més és una eina que ens hi acosta. 
Dit d’una altra manera: “La criatu-
ra que comprèn bé la naturalesa de 
la seva pròpia estupidesa és una cri-
atura intel·ligent”.  

Per acabar. Últims consells de la 
mà de Baggini: anar més enllà de les 
categories de fals i veritable; no inten-
tar matar el relativisme, sinó treure-
li mordent. Practicar la tolerància i 
l’empatia davant les veritats de l’altre. 
Més important que la veritat és la 
nostra actitud davant d’ella, que ha de 
ser de modèstia i d’obertura mental, 
d’indagació i de disposició a enfron-
tar-se al poder. Com en un jardí, “la 
veritat necessita que la cuidin o es 
veurà inundada per les males herbes 
del mite, les tergiversacions, les con-
fusions i les mentides”.!
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“Li agrada l’handbol però té 
el hàndicap que és primet”

Davant la frase del títol ens po-
dem preguntar per quina curi-
osa raó escrivim, d’una banda, 

“l’handbol” i, de l’altra, “el hàndicap”. 
Per quin motiu s’apliquen criteris di-
ferents a dos manlleus que tenen 
tant en comú? Diguem, d’entrada, 
que hàndicap és una forma que no 
entra al DIEC2 fins a l’abril del 2017, 
arran de l’aplicació de la nova orto-
grafia (OIEC). Fins llavors els dicci-
onaris entraven handicap i, tractant-
se d’una grafia possible en català, 
semblava que calia també catalanit-
zar la pronúncia d’aquest mot: pro-
nunciar-lo agut i amb la hac muda (en 
anglès és esdrúixol i la h és aspirada). 
Igual com es feia en el cas d’handbol.  

El cert és que, així com l’handbol 
fonèticament catalanitzat –amb 
l’ajut dels mitjans– prosperava, 
l’handicap seguia sent inusual en-

front de la seva pronúncia a l’angle-
sa. I responent a aquest ampli ús 
l’OIEC va decidir posar-hi l’accent i 
propugnar la hac inicial aspirada 
(amb la consegüent no apostrofació).  

Adonem-nos, però, que en les 
llengües en què no existeix el so as-
pirat [h], com el francès o l’italià, els 
anglicismes tipus handicap es pro-
nuncien amb hac muda. Adaptar fo-
nèticament a una llengua vol dir, 
entre altres coses, renunciar als 
sons inexistents en aquella llengua. 
¿Existeix el so [h] en català? Segons 

l’OIEC (pàg. 85) existeix: “En altres 
manlleus, però, si no estan prou 
aclimatats al sistema fonètic català, 
la grafia h serveix per a representar 
el so [h], que és la pronúncia més ha-
bitual en casos com ara [...] hàmster, 
hàndicap, hòlding [...]”.  

Bé, doncs això és fals. Els cata-
lans, en general, no sabem pronun-
ciar el so aproximant glotal sord [h]. 
Sí que sabem pronunciar, per pura 
pressió del castellà (i alguns avis en-
cara no), el so fricatiu velar sord [x], 
el de la jota de carajillo o almeja. I és 
el so [x], i no pas el so [h], el que ens 
permet no emmudir hàndicap com 
fan els francesos o els italians. No 
emmudir-lo copiant, clarament, la 
pronúncia castellana. I la prova és 
que com que en castellà no existeix 
handbol, l’handbol mut i agut no ha 
costat tant d’aclimatar.!
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Fungus,  
el rei dels Pirineus 
AA. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
360 pàgines i 20,90 !             -/1 
 
[ 2 ] L’art de portar  
gavardina 
SERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                 3/13 
 
[ 3 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
188 pàgines i 16,50 !          5/40 
 
[ 4 ] Finals que mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA / Rosa dels Vents 
216 pàgines i 17,90 !             2/6 
 
[ 5 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !            4/9

[ 1 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !                  1/2 
 
[ 2 ] El tumor 
TONI SOLER  
Anagrama 
158 pàgines i 15,90 !              -/2 
 
[ 3 ] Res és impossible 
KILIAN JORNET 
Ara Llibres 
230 pàgines i 18 !                  4/3 
 
[ 4 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !          5/10 
 
[ 5 ] Fins que siguem lliures 
SERGI SOL  
Ara Llibres 
180 pàgines i 18,50 !            3/4

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !            1/4 
 
[ 2 ] Fuego y sangre 
G.R.R. MARTIN  
Plaza & Janés 
880 pàgines i 32,90 !            -/5 
 
[ 3 ] Tú no matarás 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
992 pàgines i 22,70 !           3/5 
 
[ 4 ] Traición 
WALTER MOSLEY  
RBA 
320 pàgines i 19 !                 -/12 
 
[ 5 ] Memorias de  
una salvaje 
LA SEÑORITA BEBY / Planeta 
448 pàgines i 17,90 !            4/2

[ 1 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !           5/11 
 
[ 2 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !             -/2 
 
[ 3 ] Mi historia 
MICHELLE OBAMA 
Plaza & Janés 
528 pàgines i 22,90 !           7/2 
 
[ 4 ] 21 lecciones para el 
siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
408 pàgines i 21,90 !         6/13 
 
[ 5 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
496 pàgines i 19,90 !       8/165


