El segrest de la veritat, a les jornades de Cristianisme i Justícia
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Més d'un centenar de persones han participat el passat cap de setmana a la tercera edició de les Jornades de Pensament
Fe-Justícia organitzades pel centre Cristianisme i Justícia a Barcelona.
El tema d'aquest any ha estat "El segrest de la veritat". Cristianisme i Justícia ha volgut, en temps d'extrem relativisme, abordar
aquesta qüestió i ho ha fet des de perspectives i aproximacions diverses. El punt de partida va ser la ponència d'inauguració
del filòsof Joan Garcia del Muro, professor de la Universitat Ramon Llull i reconegut assagista.
El ponent va explicar com la veritat s'ha convertit en una mercaderia, que es desvincula de la realitat dels fets i que la gent
compra d'acord a les seves idees, escoltant i acceptant només aquells missatges que més li convenen i no qüestionen les
seves opinions. Garcia del Muro va posar en alerta davant la influència negativa que això té en la democràcia i l'auge dels
populismes, ja que ens situa en el que va qualificar de "tribalisme epistemològic" i ens allunya cada vegada més dels altres.
A partir d'aquí, diferents tallers i tertúlies van permetre dialogar i reflexionar de forma participativa sobre la qüestió de la veritat.
Montse Escribano i Víctor Fernández ho van fer des de la perspectiva bíblica, assenyalant com la teologia ens ha d'ajudar a
veure quins camins volem transitar, cap a qui ens acosten i de qui ens allunyen.
Al taller que va abordar les conseqüències de la mentida a la vida pública, amb la psicòloga Sandra Racionero i el politòleg
Javier Arregui, aquest últim denunciava com s'està anant contra la línia de flotació del sistema democràtic, ja que s'està
estenent la idea que un cop t'han votat, pots fer el que vulguis.
Moment central del segon dia de les jornades va ser la sessió sobre el paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
El periodista Suso López va ser l'encarregat d'aportar elements per reconèixer el que s'amaga rere els mitjans i els silencis
mediàtics, i la necessitat d'ampliar la mirada cap a aquells mitjans que ofereixen un periodisme pausat i de context.
Sens dubte, una de les tertúlies més celebrades va ser la protagonitzada pel teòleg Pepe Laguna i la periodista Montse
Santolino, que van parlar de la necessitat de crear vincles i compartir en comunitat per poder seguir vivint junts, superant el
discurs de l'autonomia de l'individu per passar a reconèixer-nos éssers vulnerables i interdependents.
Finalment, el taller que va plantejar les mentides de la raó neoliberal va ser liderat per Míriam Feu, economista i Jesús Sanz,
antropòleg, que van constatar els paranys de la societat de mercat, ja que quan l'eficiència, la tècnica i el progrés són al centre,
queda una societat fragmentada en la qual una part es queda fora.
Tan interessants com les ponències i els diàlegs van ser els moments de compartir i conèixer-se, destacant especialment
l'espai que les jornades van reservar a la lectura de poemes per part de la filòloga i poeta Sonia Moll.
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