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LA FI DE LA VERITAT 
(idees al voltant de la crisi de la representació) 

 
I. Introducció  
 
Estem vivint uns temps complicats. Cada vegada som menys capaços de 
discernir entre realitat i ficció, entre representació i presència, entre veritat i 
mentida. Vivim a l’època de la postveritat i estem totalment indefensos davant 
dels embats als quals se sotmet la nostra percepció atrofiada gràcies a la 
multipantalla. S’han acabat les certeses, caminem envoltats d’incerteses, de 
mentides fetes passar per veritats, de veritats fetes passar per mentides. Sí, és 
la fi de la veritat i, mentre l’edifici s’ensorra, els idiotes dels músics continuem 
tocant, com si res. Però, com dimonis hem arribat fins aquí?  
 
El culpable és el subjecte. L’aparició del subjecte en el marc de l’operació 
filosòfica de comprendre la realitat provoca una escissió de la qual encara a 
dia d’avui no ens hem recuperat. Fins a l’arribada de la filosofia moderna, en el 
món occidental, hi imperava una visió empírica de la percepció de la realitat: 
obro els ulls, observo el món i segueixo les pautes de la percepció. Els filòsofs 
moderns, però, liderats per Descartes, introdueixen un factor diferencial que 
modificarà i condicionarà per sempre la reflexió al voltant de la veritat: el 
subjecte. Segons això, la nostra manera de percebre el món és a través de la 
relació que hi ha entre l’objecte i el subjecte. Aquesta relació entre l’objecte 
observat (món-realitat) i el subjecte observador és la base sota la qual se sosté 
l’edifici de la filosofia moderna: cogito ergo sum.  
 
I, sense entrar en gaires detalls, podríem dir que tot anava bé fins que, a 
meitats del segle XX, apareix la filosofia postmoderna capgirant de dalt a baix 
la manera que teníem fins aleshores d’entendre la percepció humana. Els 
postmoderns ens diuen: i si el focus d’atenció, enlloc d’estar situat en la ment 
del subjecte, el focalitzem en la parla del subjecte? L’èmfasi passa de la ment 
del subjecte a la parla del subjecte, al seu llenguatge. No es tracta, doncs, 
d’estudiar com el cervell o la ment perceben la realitat, sinó com el llenguatge 
l’ordena. El llenguatge com a sistema o com a estructura. Aquest és 
l’anomenat gir lingüístic dels postmoderns, liderats en bona mesura per Michel 
Foucault, un dels pensadors més importants del segle XX. És aquesta visió 
lingüística la que interessa en el marc d’aquesta reflexió.  
 
Com veiem i experimentem la realitat? Foucault no ho focalitza en l’individu, 
subjecte, sinó que creu que la manera d’entendre el món és focalitzant en com 
el llenguatge i el seu sistema és el que ordena el món. Les paraules formen les 
coses. Les paraules són creadores de món. El llenguatge genera la veritat.  
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 “Al principi existia 

el qui és la Paraula. 
La Paraula estava amb Déu 

i la Paraula era Déu.” 
 

Evangeli segons Sant Joan 
 
Aleshores si el llenguatge és generador de veritats, quina certesa podem tenir? 
Què és veritat i què no ho és? Quin sistema tenim per discernir? 
 
 
II. Representació  
 
Qualsevol representació (teatral, pictòrica, escultòrica...) està representant 
dues coses a la vegada: una veritat i una mentida. Una veritat perquè l’art en 
primera instància serveix per a això, per acostar-nos, a través del llenguatge, a 
la veritat. I qualsevol peça artística, sigui figurativa o abstracta, pretén fer 
arribar a l’espectador una porció d’aquesta veritat. Una mentida perquè 
l’element fonamental per tal que la representació funcioni és la consciència de 
saber que allò que tenim davant, representat, no és veritat, sinó una mentida. 
Això és el pacte de ficció: un pacte no escrit entre espectador i artista a partir 
del qual el primer assumeix que tot allò que està veient és mentida i, tot i així, 
fa veure que és veritat. Només podem percebre la bellesa si ens la creiem, si 
entrem plenament en l’obra d’art, si ens convencem a nosaltres mateixos de la 
seva veritat única i absoluta, si creiem cegament en la seva mentida. 

 
LLENGUATGE + EL MÓN = REPRESENTACIÓ 

 
La representació ha servit al llarg de la història de l’art per fixar i propagar 
determinades veritats (els cànons). A través d’aquests cànons pictòrics, 
arquitectònics, teatrals, etc., els diversos poders que han anat imperant en 
cada moment històric, han anat escrivint aquesta prosa del món, aquest gran 
relat, representant la seva visió del món. Som l’home simbòlic, ens 
comuniquem mitjançant signes, representem a través de signes, quan parlem 
representem el món. Som homes i dones simbòliques, capaces de codificar el 
món en paraules. Signifiquem el món, el simbolitzem, parlem el món. El món és 
en tant que nosaltres el signifiquem. La presència1 del món, de les coses, 
requereix, inevitablement, la seva representació2. 
                                                
1 presència (DIEC) 1 1 f. [LC] Fet d’ésser, de trobar-se, present. 
2 representar (DIEC) 1 1 v. tr. [LC] Fer present a la ment per mitjà de paraules, de símbols, la imatge que 
en reté la memòria, una imitació pictòrica, etc. 
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El problema ve a l’hora de representar allò que no es pot representar. 
 
III. La crisi de la representació 
 
Michel Foucault en el seu llibre Las palabras y las cosas3exemplica de manera 
perfecta la tensió principal de l’home que neix (el subjecte) a l’època de la 
Il·lustració. Aquest home clàssic és un mer nexe transparent en el qual la 
representació i la presència coincideixen i produeixen coneixement. Falta, per 
tant, la idea d’un jo que ordena el món. Segons Foucault, l’home clàssic és 
l’home que pot veure les coses i ordenar el món, però que no es pot veure a si 
mateix. 
 
Foucault exemplifica aquesta tensió en el seu llibre amb un anàlisi de Las 
Meninas de Velázquez, del qual en teniu un resum a continuació. 
 

 
                                                                                                                                          
2 1 tr. [LC] Servir com a signe o símbol (d’alguna persona o d’alguna cosa), ésser-ne la imitació 
pictòrica, etc., ésser allò que la fa present a la ment.  

 
3 FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Editorial Siglo 
XXI (Madrid). 2001 
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I 
 
Segons Foucault, Diego Velázquez fixa un punt invisible, però que nosaltres, els 
espectadors, ens podem assignar fàcilment, ja que aquest punt som nosaltres 
mateixos. Veure la invisibilitat. Les mirades del quadre no es focalitzen mai: en una 
espècie d’oscil·lació permanent. És un quadre que oscil·la. La mirada del pintor, 
dirigida més enllà del quadre a l’espai que té al davant, accepta tants models com 
espectadors sorgeixin: el contemplador i el contemplat s’intercanvien sense cessar. 
Cap mirada és estable: el subjecte i l’objecte, l’espectador i el model canvien el seu 
paper fins a l’infinit. 
 
No podem veure el quadre. No sabem què està pintant Velázquez. És per això que, pel 
fet que no veiem més que el revés del quadre, no sabem qui som, ni el que fem: 
¿veiem o som vistos? 
 
La llum del quadre es dirigeix a la tela que pinta Velázquez, però el quadre, la 
representació-espectacle, ens és prohibit de veure. 
 
El mirall: a la paret observem diverses representacions/quadres. Però una d’elles brilla 
amb una resplendor singular. És l’única de les representacions que hi ha a la paret que 
veiem de manera clara. No és cap quadre: ÉS UN MIRALL. De totes les 
representacions que representa el quadre és l’única representació visible, però ningú 
no la veu. El pintor no pot veure aquest mirall darrere seu. Els altres personatges del 
quadre tampoc. Aquest mirall desolat, que només és visibilitat, però sense cap mirada 
que se’n pugui apoderar, és el centre físic del quadre. El punt de fuga. Posició central. 
El mirall no fa veure res del que el quadre mateix representa. Enlloc de reflectir els 
objectes visibles de la representació, aquest mirall travessa tot el camp de la 
representació, desentenent-se del que hi pogués captar, i restitueix la visibilitat 
a allò que està més enllà de tota mirada. El que s’hi reflecteix és allò que tots els 
personatges de la tela han de veure, si dirigeixen la mirada cap endavant. 
  
Al fons de l’habitació, ignorat per tothom, el mirall inesperat fa resplendir les figures 
que mira el pintor (el pintor en la seva realitat representada, objectiva, de pintor fent la 
seva feina); però també les figures que veuen el pintor (en aquesta realitat material que 
les línies i els colors han depositat damunt la tela). Aquí el joc de la representació 
consisteix en posar l’una en el lloc de l’altra, en una superposició inestable, aquestes 
dues formes d’invisibilitat. El mirall permet veure, en el centre de la tela, el que per al 
quadre és dues vegades necessàriament invisible. La imatge impossible del subjecte. 
 

II 
 
El reflex: el revés de la gran tela representada a l’esquerra. El revés, o millor dit, el dret 
ja que mostra frontalment el que la tela oculta per la seva posició. S’oposa a la finestra 
i la reforça. Mirall – finestra. La llum del quadre intenta separar els dos espais (el de les 
dues representacions).  
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El mirall serveix també per centrar l’atenció en una porta (similitud semàntica: mirall-
porta), de la qual destaca la silueta d’un home: José Nieto Velázquez. L’home potser 
està a punt d’entrar a la sala; potser es limita a observar el que hi passa, satisfet de 
veure sense ser vist. És l’espectador que observa sense ser vist. Com al mirall, no hi 
ha ningú que hi pari atenció. Hi ha, però, una diferència amb el mirall: ell és allà de 
carn i ossos; sorgeix de fora, en el llindar de l’aire representat; és indubtable –no un 
reflex provable, sinó una irrupció. El mirall, al fer veure, més enllà dels murs de l’estudi, 
allò que succeeix davant del quadre, fa oscil·lar, en la seva dimensió simètrica, 
l’interior i exterior. El balanceig del visitant ambigu que entra i surt a la vegada: immòbil 
balanceig. La idea d’oscil·lació. D’inestabilitat.  
 
El centre del quadre és la petita infanta Margarita. La seva mirada es dirigeix 
rectament en direcció a l’espectador que es troba de cara al quadre. És el tema 
principal de la composició, l’objecte mateix d’aquesta pintura. Ella és el centre, tots els 
personatges hi estan en relació a ella. Si fem una X, segons la composició, el centre de 
la imatge seria la mirada de la infanta Margarita.  
 
La línia de la mirada: en el sentit de la profunditat, la princesa està superposada al 
mirall; en el de l’altura és el reflex qui està superposat al rostre de la princesa. Però la 
perspectiva els fa veïns l’un de l’altre. De cadascun d’ells sorgeix una línia inevitable; la 
que neix del mirall travessa tot l’espai representat i una altra més curta; que ve de la 
mirada de la nena i només travessa el primer pla. Aquestes dues línies convergeixen, 
més o menys, en el lloc des del qual nosaltres veiem el quadre. 
 
Què és el que miren, realment? Què hi ha en aquest lloc perfectament inaccessible i 
que està fora del quadre, però exigit per totes les línies de la seva composició? Quin 
és l’espectacle, quins són els rostres que es reflecteixen primer en les pupil·les de la 
infanta, després en les dels cortesans, i el pintor i per últim, en la llunyana claredat del 
mirall? El desdoblament de la mirada: el rostre que reflecteix el mirall i també el que 
el contempla; el que veuen tots els personatges del quadre, són també els 
personatges als ulls dels quals s’ofereixen com una escena que contemplar (els reis). 
El quadre en la seva totalitat veu una escena per la qual ell és, a la vegada, una 
escena. Reciprocitat: el mirall que veu i és vist. L’espectacle a la vista és clar: els 
sobirans. Som davant d’un retrat reial. 
 
La idea del retrat reial: una imatge fràgil. Enmig de tots aquests rostres atents, de 
tots aquests cossos engalanats, són la més pàl·lida, la més irreal i la més compromesa 
de totes les imatges: un moviment, una mica de llum serien suficients per fer-los 
desaparèixer. En la mesura en què són visibles, són la forma més fràgil i més allunyada 
de tota realitat. A la inversa, en la mesura en què, residint fora del quadre, estan 
retirats a una invisibilitat essencial, ordenen al seu voltant tota la representació; és a 
ells a qui se’ls dona la cara, és cap a ells cap on tothom està mirant, és als seus ulls 
que es presenta la princesa amb el seu vestit de festa. Tota la representació té sentit 
per l’existència d’aquesta imatge fràgil del mirall.  
 
El veritable centre de la imatge: el retrat reial del mirall.  
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Tres figures corresponen a les tres funcions d’aquest punt ideal i real. El pintor (autor), 
el visitant (espectador) i els reis (realitat). 
 
El reflex restitueix, com per un encantament, el que li falta a aquesta vista: la del pintor, 
el model que recopia allà sota el quadre el seu doble representat; a la del rei, el seu 
retrat que es realitza sobre el revers de la tela i que ell no pugui percebre des del seu 
lloc; a la de l’espectador, el centre real de l’escena, lloc que ha aconseguit a través 
d’una fractura.  
 
La funció d’aquest reflex és atraure a l’interior del quadre el que li és íntimament 
estrany: la mirada que l’ha ordenat i aquella per la qual es desplega. Però, pel fet 
d’estar presents en el quadre, l’artista (autor) i el visitant (espectador) no poden 
allotjar-se en el mirall; així com el rei apareix en el fons del mirall en la mateixa mesura 
en què no pertany al quadre. Mirall-Representació. 
 
L’absència del rei: artifici de Velázquez, però aquest artifici recobreix i assenyala un 
buit immediat: el del pintor i l’espectador quan miren o componen el quadre. El buit 
del subjecte.  
 
La paradoxa representacional: en la profunditat que travessa la tela no és possible 
que la felicitat pura de la imatge ofereixi mai a plena llum el mestre que representa i el 
sobirà que es representa. No es pot representar la representació. Però aquí, en 
aquesta dispersió que aquesta recull i desplega en el seu conjunt, s’assenyala 
imperiosament un buit essencial, la desaparició necessària d’allò que el fonamenta –
d’aquell a qui s’assimila i d’aquell als ulls del qual no és sinó similitud. Aquest subjecte 
mateix ha estat suprimit. I liiure, finalment, d’aquesta relació que l’encadenava, la 
representació es pot donar com a pura representació. 
 
 
Foucault ve a dir que Velázquez aconsegueix representar allò que no es pot 
representar: la representació mateixa (la unió entre subjecte representat, 
subjecte representador i el subjecte espectador). És per això que la crisi de la 
representació s’inicia amb Velázquez i el següent i inevitable pas serà Goya, 
que obrirà les portes a l’aparició de l’artista modern i, per tant, l’assoliment del 
subjecte per part del sistema representacional. L’entrada en joc del subjecte 
és el que provocarà l’inici de la modernitat. La modernitat s’inicia en una 
fractura, la fractura entre el subjecte i l’objecte.  
 
 
IV La crisi del subjecte 
 
Durant la modernitat apareixen les ciències humanes: l’home com a objecte 
d’estudi. Aquest és el gran canvi de l’època moderna. Abans l’home era un 
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objecte entre objectes, dins del gran relat de Déu. En el moment en què la 
ciència posa en tela de judici la idea de Déu, l’home es converteix en un 
subjecte entre objectes. A l’època moderna l’home no intenta comprendre 
l’ordre dels objectes, sinó la naturalesa  de si mateix com a ordenador. L’home 
és a la vegada subjecte i objecte de la seva pròpia comprensió (Velázquez, Las 
meninas). Això no vol dir que el llenguatge deixi de representar. Sinó que el 
problema del coneixement és un altre. Ara l’home és la font, 
epistemològicament. L’home deixa de conformar-se al món i el món es 
conforma a la seva manera de saber. El lloc de Déu és pres per l’home: un 
ésser finit i limitat.  
 
Segons Foucault, l’època moderna es caracteritza per aquesta oscil·lació entre 
els dos costats del doble (objecte i subjecte). Aquesta oscil·lació és inestable i 
no es pot resoldre mai de manera definitiva, fins que s’abandoni el discurs 
antropològic. D’alguna manera, la modernitat, a diferència de tots els altres 
períodes històrics, ha estat incapaç de consolidar un cànon que regís la mirada 
del món com a conseqüència d’aquesta inestabilitat sobre la qual està 
fonamentada. El fracàs en tractar de resoldre aquestes tensions ha provocat 
que mica en mica s’abandoni la imatge rectora, la idea de l’home com a 
subjecte. L’home és una invenció recent que potser s’acosta cap a la seva fi. 
La mort del subjecte.  
 
Això implica un seguit de tensions no resoltes que a dia d’avui encara duren. Si 
la relació entre el subjecte i el món està en un conflicte etern, la possibilitat 
d’accedir a la veritat es debilita. L’equilibri que configurava el cànon, s’ha 
trencat. Quin és el patró? Què és veritat si cada subjecte pot tenir la seva? I si 
tot és una ficció? 
 
 
V. El segle XX, segle de la ficció 
 
El 1895 els germans Lumière inventen el cinematògraf. Si l’invent de la 
fotografia l’any 1826 ja havia trasbalsat en certa mesura la representació 
pictòrica (impressionistes, per posar un exemple), de sobte apareix, gràcies al 
cinematògraf, la possibilitat d’enregistrar i reproduir mecànicament la realitat a 
24 fotogrames per segon. La representació inicia el seu procés de convertir-se 
en presència. La possibilitat de filmar i projectar la realitat intensifica 
irreversiblement la crisi representacional que va quedar inaugurada amb les 
Menines de Velázquez. El cinema, per una operació purament mecànica, ha 
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aconseguit captar la “veritat” en una representació, prescindint del subjecte. El 
cinema és la veritat a 24 fotogrames per segon.4 
 
I aquesta és la gran mentida del segle XX. Abans parlàvem del pacte de ficció, 
un pacte no escrit entre espectador i artista a partir del qual el primer assumeix 
que tot allò que està veient és mentida i, tot i així, fa veure que és veritat. 
Doncs bé, el cinema, per la força succionadora de les seves imatges “reals”, i 
el fet que converteix l’espectador en un voyeur al qual li dirigeixen la mirada (el 
cinema és l’únic art en què la mirada de l’espectador està empresonada en el 
marc de l’enquadrament del pla), no necessita cap mena de pacte de mentida 
o ficció. Un espectador de cinema o audiovisual no ha de fer cap esforç mental 
per creure que, durant la representació, Harrison Ford és Indiana Jones. I no 
ha de fer cap esforç perquè, a diferència del teatre en què l’espectador 
comparteix l’espai i temps de l’actor, l’aire, l’olor..., l’espai de la representació 
cinematogràfica està molt lluny. Més enllà de la pantalla. En una espècie de 
no-lloc que només existeix dins del nostre cervell. La imatge audiovisual 
sotmet i deixa l’espectador sense consciència (o amb molt poca consciència) 
d’ell mateix. Fora de l’enquadrament del pla cinematogràfic no hi ha res. Dins 
d’ell, tot és veritat i tot és mentida a la vegada.  
 
Si hi ha un aparell mecànic que permet representar la realitat a la “perfecció”: 
quin sentit té, aleshores, representar? De què parlem avui dia quan parlem de 
representació? Estem capacitats per discernir-la? L’entrada en joc del cinema i 
la fotografia modifiquen la manera de percebre les representacions i 
provoquen la crisi representacional dins la qual encara estem instal·lats. 
 
 
VI. Temptatives de solució  
 
Bertolt Brecht, Erwin Piscator (Teatre Èpic): efecte de distanciament. Fer 
conscient l’espectador teatral que està veient una ficció. 
 
Cubisme: multiplicitat de punts de vista. Si la pintura figurativa ha mort com a 
conseqüència de l’aparició de la fotografia i del cinema, quin és el sentit de la 
pintura? Apropiar-se de recursos del cinema aplicant-los a la pintura (punts de 
vista múltiples).   
 
Existencialisme: solució a la crisi del subjecte. La vida és absurda. L’únic 
problema filosòfic real és el suïcidi. 
 

                                                
4 La frase és de la pel·lícula Le petit soldat (1961), dirigida per Jean-Luc Godard. L’original diu: “La 
photographie c’est la verité et le cinema c’est vingt-quatre fois la verité par seconde.”.   
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Comunisme i Feixisme: solució a la crisi del subjecte: aniquilar el subjecte (o bé 
per extermini o bé per homogènia). Creació del concepte de la societat de 
masses.  
 
Literatura del jo (Segle XX): Proust, Kafka, Woolf, Joyce, Faulkner… La narració 
del jo. Es desarticula per complet la noció del subjecte (psicoanàlisi, 
marxisme…). Cadascú té la seva pròpia identitat narrativa. Desaparició de 
l’individu. Noció de subjecte en oposició a l’objecte. El segle XX trenca amb la 
idea del jo com a una cosa indivisible. El jo és múltiple. 
 
Anys 70, procés de personalització: s’acaba el Segle XX. La caiguda del 
pensament únic (Una nova esperança). Moviments pels drets dels 
homosexuals, ètnics, feminisme… EL PROCÉS DE PERSONALITZACIÓ. 
POST-MODERNITAT. 
 
Totes aquestes temptatives fracassen. Cap d’elles és capaç de solucionar la 
crisi del subjecte ni la crisi de la representació. 
 
 
VII. Conclusions 
 
Hem assolit plenament la consecució del que Guy Debord va anomenar la 
societat de l’espectacle. Avui dia, els aforismes de Debord, són d’absoluta 
actualitat: “Tota la vida de les societats en les quals hi dominen les condicions 
modernes de producció es presenta com una immensa acumulació 
d’espectacles. Tot allò que era viscut directament s’aparta en una 
representació.”5Aquesta espectacularització de la societat, amb l’arribada de la 
televisió i els conseqüents artefactes de representació audiovisual que han 
anat apareixent, han fet néixer el que Giovanni Sartori ha anomenat homo 
videns. Un nou home amb dificultats per desxifrar els símbols, amb cada 
vegada menys llenguatge i menys capacitat de pensament abstracte. Un nou 
home que aprèn abans a llegir una imatge que una paraula i que percep el món 
a través d’una pantalla (o diverses) i no a través de la seva pròpia percepció. 
Aquest homo videns es troba totalment indefens davant dels embats de la 
multipantalla. És un ésser totalment manipulable.  
 

Actualment vivim en un món en què hi predomina: 1) una economia de mercat 
neoliberal conservadora;  2) una societat de l’espectacle alienadora que es veu 
reforçada i retransmesa les vint-i-quatre hores del dia gràcies als 3) mitjans de 
comunicació de masses (INTERNET). El capitalisme s’ha aprofitat d’aquesta 
situació i, després de derrotar “l’amenaça comunista” i d’haver-se convertit, a 
finals del segle XX, en l’únic sistema imperant i possible, ho ha convertit en la 
societat del selfie. El problema no és Narcís sinó que ens mirem en aigües 
putrefactes.  
                                                
5 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. 1967 
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A més a més, el segle XX tanca amb la DES-SUBJECTIVITZACIÓ. Estem en 
procés demogràfic de massificació, control de masses a través de la 
globalització. Qualsevol mecanisme que proposi el subjecte, queda capat. 
Instagram com la perversió de la idea de subjectivització postmoderna. La 
mort del subjecte. LIPOVETSKY - Globalització: la nova forma de cultura. Una 
nova forma de consciència i de percepció del món. Condiciona, per tant la 
nostra manera de veure i d’entendre el món. La cultura-món. 
 
Estem envoltats de dispositius de representació. A la butxaca hi tenim, tots i 
totes, un aparell que representa constantment el món. Sobretot a través 
d’imatges. D’imatges audiovisuals. Avui dia, tot el món és formulat i és vist a 
través d’una (o diverses representacions). La representació s’ha fet 
presència. El problema és que no hi ha pacte de ficció. Assumim que aquelles 
imatges, aquelles notícies, aquelles paraules són certes. Que tot allò que 
veiem és veritat, perquè com que ho veiem, ha de ser veritat, quan no és res 
més que una representació.  
 
La fi de la veritat significa la consecució, per part del capitalisme, del cànon 
postmodern (o la solució a la crisi del subjecte i, per extensió, de la 
representació). La societat de l’espectacle. Tendim, cada vegada més, cap a 
un individu que, incapaç de comprendre i representar-se en el món des del 
moment en què ha assumit que ell en forma part (i n’és el principi actiu), és 
conduit intencionadament cap a una desalfabetització programada (homo 
videns). Si, com a conseqüència de la crisi del subjecte i de la representació, 
som incapaços de llegir el món, per què necessitem el llenguatge? Si és 
mentida, perquè no pot ser veritat? Què determina què és veritat, si som 
incapaços de discernir entre presència i representació? La mentida és la nova 
veritat.  
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