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a metàfora de la
traïció és dissol-

dre la cola que cohe-
siona una relació den-
sa. Ho teoritza Avis-
hai Margalit, un dels

pensadors contemporanis més desta-
cats per les seves reflexions sobre la
condició humana. Així se’l descriu a la
solapa del seu darrer llibre, De la tra-
ïció, que acaba de publicar, en traduc-
ció catalana de Fina Caball, l’editorial
Arcàdia. Un goig anar a l’avançada
amb aquest text d’aquest autor israe-
lià. Cabdal. La traïció, el mal i greuge
cap a la víctima, la dissolució o l’afe-
bliment d’aquesta relació densa entre
persones, amics, família o col·lectius
als quals ens lliga un sentit de perti-
nença, agafa aquests dies més d’un
sentit. En l’esfera política, la deslle-
ialtat, el col·laboracionisme, són fenò-
mens que associem a la idea de tra-
ïció. La tensió entre transparència i la
confiança que reclamem i reclamen
polítics i ciutadania és un debat cons-
tant, i Margalit conclou que la transpa-
rència no encaixa amb la vida civilitza-

da. Diu: “Si la traïció és el preu que
hem de pagar per amagar el que cal-
gui per tenir una vida civilitzada, és un
preu que val la pena pagar.” La lectura
de Margalit se’m barreja d’una banda
amb el moment polític actual, on en
molts moviments, ja siguin judicials, ja
siguin parlamentaris, s’hi projecta
també la tesi de la doble veritat: una
per a les elits i l’altra per a la massa;
però també amb l’èxit teatral del mo-
ment. El de la història de Les noies de
Mossbank Road, que podeu veure a la
Villarroel, escrita per Amelia Bullmore,
traduïda per Roser Batalla, dirigida
magníficament per Sílvia Munt i inter-
pretada magistralment per Marta
Marco, Cristina Genebat i Clara Segu-
ra. Una funció electritzant, que et cap-
bussa en la història d’amistat entre
aquestes tres noies, aquestes tres do-
nes que comparteixen pis d’estu-
diants, i on en la seva relació densa,
consistent i forta hi ha de tot: rialles i
llàgrimes, alegria i dolor, llibertats i re-
trets, ambicions i limitacions, confi-
dències i traïcions. I és que com diu
Avishai Margalit: “La traïció, com el
riure, forma part del teixit bàsic de
l’existència humana.”
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omenço avui l’ocupació d’aquest
espai del diari durant una setma-
na, de manera que, havent-hi

transitat fugaçment durant l’última
primavera, les meves “ombres”, que
van originar-se en un mes d’agost i
s’han estès durant els estius amb refe-
rents literaris, es faran hivernals en
un moment en què, amb la constitució
incerta del nou Parlament de Catalu-
nya, continuem vivint intensament
(amb una diversitat d’emocions i de
pensaments contradictoris) la política
en la recuperació que n’estem fent
com a compromís i participació en la
cosa pública. Així és que he decidit re-
pensar, afinar i articular unes quantes
notes esbossades durant un període
que començaria el 20 de setembre pas-
sat (el dia en què, segons un meu
amic, el meu cervell va fer una explo-
sió) i que, evidentment, passa de ma-
nera fonamental per l’1 d’octubre.
Aquesta va ser una jornada de joiós
apoderament d’una part de la societat
catalana, però no s’ha d’oblidar que
una altra part no hi va participar per-
què, a banda de la seva posició respec-
te a la independència, no reconeix la
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legitimitat del Parlament de Catalu-
nya per convocar un referèndum par-
tint del dret a l’autodeterminació.

És més que possible que bona part
dels ciutadans catalans que van abste-
nir-se en el referèndum no veiessin el
documental sobre l’1 d’octubre que,
produït per Mediapro de Jaume Rou-
res, s’ha emès recentment a TV3. Sí
que el vam veure molts dels que hi
vam participar i, com exigien les cir-

cumstàncies, d’una manera que va
anar més enllà del fet de votar: prote-
gint els col·legis electorals i les urnes
posant-hi els cossos. Així és que, diri-
git per Lluís Arcarazo i construït amb
imatges rodades en cinc col·legis elec-
torals, el documental va activar la
memòria d’un dia que, de fet, és molt
recent. L’emoció encara és a flor de
pell i no és difícil avivar-la amb imat-
ges de la repressió, però també amb
l’evocació de la cadena d’accions que
van fer possible el referèndum, de
l’experiència de comunitat i dels vin-
cles que van crear-se durant aquella
jornada. Tanmateix, en el documen-
tal se’n parla, d’aquesta experiència,
però, en canvi, poques imatges la re-
flecteixen. Hi ha un detall que em
sembla significatiu. Un testimoni ex-
plica que la tensió entre la policia i els
ciutadans resistents va crear dos mi-
nuts de silenci davant d’un col·legi
electoral. Si hi ha imatges d’aquests
dos minuts, per què no mostrar-los?
Per la convencionalitat de les formes
i del muntatge en desacord amb un
esperit d’insubmissió i revolta. Ens
calen altres documentals.

“L’esperit de
revolta i insubmissió
que descriu no casa
amb la
convencionalitat del
muntatge. Calen
altres documentals

Imma Merino

El documental de l’1 d’octubre
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