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El centre d’estudis Cristianisme 
i Justícia organitza cada dos anys 
unes jornades per promoure un es-
pai de trobada on compartir ide-
es, teixir complicitats i actualitzar 
el debat entre la fe i la lluita per la 
justícia. 

Durant els dies 29 i 30 de juny, i 
amb el títol El segrest de la veritat, 
més d’un centenar de persones van 
debatre des de diferents formats, 
disciplines i perspectives, el paper 
de la veritat en la nostra societat. 
En temps de relativisme i mercan-
tilització, quan els fets han perdut 
valor en favor de la individualitat 
i la cerca d’un benestar personal 

Cristianisme i Justícia organitza unes jornades de reflexió

La veritat: segrestada, però no morta
i intransferible, Cristianisme i Jus-
tícia llançava qüestions que van 
acompanyar tots els debats: com 
desemmascarar avui la mentida?, 
on trobar avui nous fonaments de 
veritat?, com recrear avui l’honra-
desa amb la realitat?

El professor de filosofia de la 
Universitat Ramon Llull, Joan Gar-
cia del Muro, que va obrir les jor-
nades, va explicar que «en temps 
de postveritat, “veritat” és allò que 
m’és útil, tot allò que jo vull que 
sigui “veritat”. La veritat és una 
mercaderia més, una cosa que puc 
adquirir i això és retre la veritat al 
poder». L’autor lleidatà afirmava 
que això produeix «un tribalisme 
epistemològic (defensar el que 
diuen els meus) que porta al triba-
lisme moral (tancar-me en el meu 
discurs). I el tribalisme dinamita la 
moralitat».

Seguint aquesta línia, el teòleg 
basc Javier Vitoria va afegir que «la 
qüestió dels oblidats de la història 
no és si m’interessen o no, sinó si 
m’afecten fins i tot en contra dels 
meus interessos». La comunicado-
ra Sonia Herrera afirmava alhora 
que «la virtualitat, la manca de pre-
sencialitat, ens està robant veritat».

També hi va haver espais d’oci 
i reivindicació com un recital de la 
poeta Sònia Moll acompanyada de 
Txus Garcia on es van abordar qües-
tions com la diversitat i els drets 
sexuals, el dol, l’Alzheimer, el desar-
relament o l’amor, entre d’altres. 

En les sessions de dissabte, i a 
banda d’una xerrada del periodista 
Suso López sobre la mentida i el 
poder als mitjans de comunica-
ció, diversos experts com el teò-
leg i psicòleg Víctor Hernández, la 
teòloga Montse Escribano, el po-
litòleg Javier Arregui, la psicòloga 
Sandra Racionero-Plaza, el teòleg 
Pepe Laguna, la periodista Mont-
se Santolino, l’economista Míriam 
Feu i l’antropòleg Jesús Sanz, van 
abordar qüestions com la fona-
mentació de la veritat des d’una 
perspectiva bíblica, els nous popu-
lismes i la crisi de la democràcia, 
el reconeixement com a condició 
imprescindible per a la convivència 
o la mentida de la raó neoliberal.
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Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia, en la jornada 
inaugural.


