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Veritat o mentida? [4] La veritat és que la mentida forma part de la nostra quotidianitat. Cada dia més, sigui a
través de les ‘fake news [5]’ o ‘deep fake [6]’ que es troben a l’ordre del dia, generant realitats paral·leles o bé
sigui amb milers d’artificis que ens transporten a realitats inventades. En plena era de la postveritat, mitges
veritats i ficcions ens dificulten la possibilitat de seguir el relat d’una suposada realitat comuna.

Avui, qualsevol persona amb una eina de comunicació pot generar continguts, notícies i opinions que recorrin i es
multipliquin pel món en pocs minuts. Tant se val si aquesta idea o contingut té cap fonament o és fruit de la
creativitat, es mostra com un fet real i corre com la pólvora. Això sí, sempre ho podem contrastar.
Malgrat tot, el falseig de notícies potser sigui més accesible, però no és res de nou. Al pròleg, Joan Fontcuberta [7]
cita ‘Looking back on the Spanish War [8]’ de George Orwell on relata la seva experiència durant la Guerra Civil:
“... por primera vez, vi periódicos cuya relación no guardaban la menor relación con los hechos, ni siquiera la
mínima relación que se espera de una mentira normal y corriente.”

En un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario."

George Orwell

Serà sens dubte un dels reptes futurs cada cop més present, l’haver de destriar què pot ser veritat o no.
Certament, la mentida forma part de l’ADN de l’ésser humà [9], de la mateixa manera que les seves
representacions. Què son les arts sinó la generació d’una falsa realitat? Un fake [10], que no és del tot
veritat ni mentida. De fet, la història de l’art és plena d’enganys, del trompe-l'oeil a l’Op Art passant per
l’audiovisual, obviant falsificacions [11] i reproduccions [12] és clar, que son el fake més conscient.
L’art pot resultar de la necessitat de generar contra-representacions a una realitat imposada, com exposa
María Ruido a Humanitats en acció [13], publicat a Interacció. Ja sigui una pintura rupestres, el fantasma de Plató
o les ulleres de RV que ens col·loquem davant els ulls, la imatge sovint és la més mentidera de les
representacions, que sòl partir d’una realitat alterada o manipulada a consciència.
Així, ‘La competencia de lo falso. Una historia del fake [14]’ narra la història del fake, des de la imatge com
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a artifici i simulacre fins a els límits entre el fake i la falsificació en el món de l’art. També en els darrers
capítols, l’autor desenvolupa idees com la postveritat i l’art de la veritat en l’era de la postproducció o les
formes que pren l’estètica del fake o de la paròdia.
No és un fake, podeu tenir entre mans aquesta anàlisi dels límits entre la veracitat i el fake, entre el món de
ciències i acadèmies i el món de l’art i la ficció. De la mateixa manera que tot pot ser art, tothom pot ser
artista. ‘Desaparecidos los públicos, surgen lo usuarios’ que diu Jorge Luis Marzo [15], els usuaris que viuen
l’experiència i no necessiten mediació, perquè son més que espectadors, son acció i participen de la generació
de contra-representacions de la realitat.
Representacions que com la que es reprodueix a la portada, sigui mitja veritat o mitja mentida, s’ho creguin més o
no, el que és segur és que no deixa indiferent a ningú:

No Fun [16] from Eva and Franco Mattes [17] on Vimeo [18].

Podeu consultar aquest llibre [14] al Centre d’Informació i Documentació [19]
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