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No hi ha una única veritat, 
senzillament perquè la veri-
tat no és senzilla. L’impor-

tant de la veritat no és trobar-la, si-
nó no deixar-la de buscar honesta-
ment. Al llibre Breve historia de la 
verdad (Ático de los Libros), en 
traducció de Joan Eloi Roca, el fi-
lòsof britànic Julian Baggini ens 
proporciona la seva pròpia i veloç 
recerca de la veritat. El text no ar-
riba a 100 pàgines. Ho fa, a més, 
amb ganes de fer-se entendre. No 
en va, és un pensador amb vocació 
pública, una mena d’estrella filo-
sòfica al Regne Unit, molt actiu a 
Twitter i amb una pàgina web prò-
pia, Microphilosophy. 

El seu recorregut llampec co-
mença amb Jesús, “jo soc el camí, la 
veritat i la vida”, i Joan, “la veritat 
us farà lliures”. Ens diu, tanmateix, 
que després de més de dos mil·lenis 
de recerca filosòfica de la veritat, 
aquesta mateixa persecució ha des-
fermat les forces de l’escepticisme, 
amb l’ajut de tres factors: els desco-
briments científics (el que avui és 
veritat demà ja no), la llibertat de 
premsa (que ens ha fet conscients 
dels enganys del poder) i la psicolo-
gia (ens ha obert els ulls a les tèc-
niques de manipulació). Fins que 
ens hem instal·lat en l’era de la 
postveritat, que no deixa de ser un 
recordatori que, malgrat tot, “la ve-
ritat és important”.  

Baggini, que no renuncia a l’es-
cepticisme però que ens alerta con-
tra el cinisme, té clar que la postve-
ritat té molt de postcomplexitat, és 

a dir, de renúncia al saber dels ex-
perts, de renúncia al sapere aude 
(atreveix-te a saber) kantià. Perquè 
“la veritat pot ser, i sovint és, extre-
madament difícil de comprendre, 
descobrir, explicar i/o verificar”. I 
és d’aquesta complexitat de la qual 
s’aprofita el populisme demagog, 

que defensa una simplificació im-
possible, una veritat que de tan pu-
ra no és sinó mentida, o un relativis-
me absolut: tu tens la teva veritat i 
jo la meva, i aquí s’acaba la discus-
sió. Doncs ni una cosa ni l’altra. 

Ja fa temps que la filosofia (Hu-
me) va desemmascarar la “raó pura” 
com a camí cap a la veritat: “Com 
l’alcohol, quan és massa pur, la raó es 
torna desagradable i potencialment 
tòxica”, diu Baggini, que la veu no-
més com una eina per acostar-nos a 
la veritat. I, pel que fa al relativisme, 
Baggini s’apunta a Blackburn: es 
tracta “no d’intentar matar el relati-
visme, sinó de treure-li mordent”. 

Alguns consells finals de Baggi-
ni: “Algunes mentides són, sens 
dubte, inofensives, fins i tot benefi-
cioses, però és molt important que 
no les confonguem amb veritats”. 
“Perquè la veritat és més que poder, 
podem dir-li la veritat al poder”. 
“Veritat i falsedat no esgoten totes 
les categories en les quals podem 
ubicar les proposicions”. “Al reti-
rar-se en bombolles en què tothom 
pensa de forma similar, la gent s’es-
talvia moltes de les incòmodes 
complexitats”. “Igual que un jardí, 
la veritat necessita que la cuidin o 
quedarà inundada per les males 
herbes del mite, les tergiversacions, 
les confusions i les mentides”. 

Potser ara podeu posar-vos amb 
més cura a caminar pel jardí del 
Procés, amb empatia cap a totes les 
plantes, incloses les que punxen. 
La veritat és que no serà un camí de 
roses.!
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La invisibilització de 
les cuidadores al DIEC2

Amb motiu del pregó de la 
Mercè, l’hondurenya Car-
men Juárez va reivindicar els 

drets laborals de les treballadores 
de la llar i les cures, una feina feta 
sovint en règim de semiesclavitud. 
A l’ARA en va parlar la Catalina 
Serra en l’article “Un pregó reivindi-
catiu de les cuidadores invisibles”. I 
un lector es podria preguntar si qui 
treballa en les cures no hauria de ser 
una curador. Aquesta sospita creix si 
recorrem al DIEC2, on no trobem 
cuidador i se’ns diu que curador és 
qui “té cura d’algú o d’alguna cosa”.  

L’origen d’aquest embolic és l’in-
tent de Fabra de restablir els usos se-
màntics medievals dels verbs cuidar 
i curar. Al seu diccionari, cuidar no-
més volia dir pensar (“cuidava mo-
rir-se”) o estar a punt (“He cuidat de 
rompre’m el cap”) –no volia dir mai 

tenir cura–; i curar només volia dir 
tenir cura –no volia dir mai guarir–. 
Però la resurrecció –amb voluntat 
descastellanitzadora– d’aquests dos 
arcaismes no va prosperar en l’ús. 

El DIEC1 ja va acceptar el cuidar 
“tenir cura” i el curar “guarir”, però 
en l’estàndard el primer ús no ha 
acabat de revifar i em trobo molts 
tenir cura que podrien ser cuidar 
(igual de correcte i potser més na-
tural). En part això passa perquè el 
nom relacionat amb cuidar no pot 
ser cuidado sinó cura. I tampoc és 

bo cuidadós sinó curós. Cuidado i 
cuidadós són formes interferides 
morfològicament. 

Cuidador, en canvi, és una forma 
impecable. I sembla que no seria 
del tot sinònim, almenys en l’ús, de 
curador. Al Diccionari dels serveis 
socials del Termcat és cuidador/a 
qui presta el suport necessari a una 
persona en situació de dependència 
i és curador/a qui és designat judici-
alment per exercir la tutela de certs 
menors. El GDLC (GEC) reforça 
aquesta distinció: seria cuidador qui 
cuida malalts i gent gran (i també 
animals en un zoo) i curador qui cui-
da l’edició d’un llibre (a més del sen-
tit jurídic abans esmentat). 

Sigui com sigui, és urgent que el 
DIEC2 entri cuidador/a i no contri-
bueixi a invisibilitzar aquest ofici 
tan maltractat com important.!

ALBERT PLA 
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UN TAST  
DE CATALÀ

NO SEMBLA QUE 
‘CUIDADOR’ SIGUI 
DEL TOT SINÒNIM DE 
‘CURADOR’. PER TANT,  
ENS CALEN TOTS DOS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’art de portar  
gavardina 
SSERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                   1/4 
 
[ 2 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS /  Anagrama 
600 pàgines i 22,90 !           2/4 
 
[ 3 ] El dia que Barcelona  
va morir 
ENRIC CALPENA / Rosa dels Vents 
320 pàgines i 20,90 !           7/3 
 
[ 4 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          5/31 
 
[ 5 ] Els coloms... 
J. BASTÉ / M. ARTIGAU 
Rosa dels Vents 
288 pàgines i 18,90 !            8/2

[ 1 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !              -/1 
 
[ 2 ] Abans ningú  
deia t’estimo 
DIVERSOS AUTORS / Catedral 
160 pàgines i 14,90 !          2/10 
 
[ 3 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS  
Ara Llibres 
208 pàgines i 22,95 !        6/32 
 
[ 4 ] Per tenir casa  
cal guanyar la guerra 
JOAN MARGARIT / Proa 
244 pàgines i 19,50 !            1/3 
 
[ 5 ] Més operació urnes 
XAVI TEDÓ I LAIA VICENS 
Columna 
336 pàgines i 15,90 !            5/3

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !            1/3 
 
[ 2 ] La desaparición de 
Stephanie Mailer 
JOËL DICKER / Alfaguara 
672 pàgines i 22,90 !         2/14 
 
[ 3 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines i 22,50 !         5/25 
 
[ 4 ] La isla de  
las últimas voces 
MIKEL SANTIAGO / Ediciones B 
522 pàgines i 20,90 !             -/1 
 
[ 5 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
648 pàgines i 22,90 !      7/107

[ 1 ] El naufragio 
LOLA GARCIA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !             1/2 
 
[ 2 ] 21 lecciones  
para el siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
400 pàgines i 21,90 !           2/4 
 
[ 3 ] La batalla por  
los puentes 
ANTONY BEEVOR / Crítica 
752 pàgines i 26,90 !            -/2 
 
[ 4 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
512 pàgines i 19,90 !        3/156 
 
[ 5 ] Fariña 
NACHO CARRETERO 
Libros del K.O. 
358 pàgines i 18,90 !       4/157


