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BICICLETAS VS COCHES

FICHA TÉCNICA
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guión: Fredrik Gertten |  Produción: Margarete Jangård, Elin Kamlert (WG 
Film) |  Fotografía:  Kiki  Allegier,  Janice D’Avila |  Montaxe: B Binderup, S 
Fülscher, M Giese, K Heinecke, P Jandaly |  Música:  Florencia Di Concilio | 
Participantes: Aline Cavalcante, Dan Koeppel, Ivan Naurholm, Nicolas Habib

SINOPSE
a

A sociedade enfróntase a varios con-
tratempos que pronto deberá afron-
tar: o cambio climático, a contami-
nación, o esgotamento dos recursos 
fósiles.  A  bicicleta  eríxese  como 
unha importante alternativa, pero a 
industria  do  automóbil  inviste  mi-
llóns en manter o seu negocio. Neste 
documental, varios activistas e teóri-
cos de todo o mundo expoñen os be-
neficios dunha sociedade máis adap-
tada ás dúas rodas e reflexionan co-
mo  evolucionaron  as  cidades  cada 
vez máis adaptadas aos coches.

NOTAS DO DIRECTOR

Ao nacer nunha cidade onde a bici é 
a  escolla  natural  para  trasladarse 
dun lugar a outro, teño viaxado polo 
mundo  preguntándome por  que  hai 
tan poucas bicicletas. Agora, a circu-
lación  automobilística  chegou  a  un 
nivel extremo, con retencións cons-
tantes e millóns de horas produtivas 
perdidas. A frustración está a crecer 
e  as  cidades  precisan mirar  cara  a 
novos modelos.

O novo ciclismo urbano está a impul-
sar este desenvolvemento. É un mo-
vemento crecente en todo o mundo. 
É a xente que pon un cartel de “Un 
coche menos” na súa bici. Unha acti-
tude autoxestionada contra unha cri-
se global.

É unha mensaxe positiva. De adoptar 
todas as cidades o modelo de Copen-
hague, onde o 40% dos cidadáns se 
desprazan  en  bicicleta,  sería  un 
cambio  radical  para  o  mundo.  Algo 
que repercutiría na saúde, na conta-
minación, no uso do petróleo.

E agora o conflito. A industria auto-
mobilística  está  no  centro  do  noso 
sistema económico. Para os propie-
tarios e usuarios de coches, que es-
tán tan afeitos ao seu estilo de vida, 
o cambio será doloroso. É un conflito 
que me interesa, e é por iso que de-
cidín asumir este proxecto. Un pro-
xecto apaixonado.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea do documental?
Nacín en Malmö, e alí todos van en 

bicicleta. É algo natural; non é rei-
vindicativo, é o que fago cada día. 
Como viaxo  moito,  cada  vez  máis 
me preguntaba por que non hai bi-
cicletas nas cidades. Así que pensei 
que  talvez  fose  o  momento  axei-
tado de  reflexionar sobre iso. Pero 
o  tema do filme é  a  planificación 
das cidades.

Pór unha bicicleta na cidade signi-
fica cambiar a forma de pensar?
Si. Mentres rodaba notei que os que 
van  en bici  son  máis  amantes  das 
súas cidades que os que se despra-
zan en coche porque non se moven 
e iso é moi frustrante. En bicicleta 
hai  unha  sensación  de  liberdade, 
aínda que tamén hai angurias por-
que en certos lugares é perigoso e 
de aí xorde un movemento moi poli-
tizado. Con todo, este movemento 
non empeza porque a xente queira 
cambiar  o  mundo  coa  bici,  senón 
porque  a  xente  abúrrese  de  estar 
pechada no coche. Como as cidades 
están a crecer, é lóxico que non po-
den  seguir  crecendo  con  máis  co-
ches; entón que sucederá?

Neste tema o filme apunta cara á 
idea dos lobbies empresariais que 
desexan manter o sistema de cre-
cemento  imparable,  en  vez  de 
apostar polo cambio.
É importante entender que o mundo 
funciona así. Hai forzas moi poten-
tes que non queren cambiar o mo-
delo e invisten billóns cada ano pa-
ra non mudar nada. Claro que se fa-
las  con  eles  diranche  que  queren 
cambialo, pero máis amodo porque 
senón é perigoso para o negocio, ou 
que os chineses quitarannos o nego-
cio. Sempre buscan razóns para non 
facer nada.

Como  foi  a  elección  das  cidades 
nas que rodou e os protagonistas?
Decidín rodar n'Os Ánxeles porque é 
como a nai de todas as autoestradas 
do mundo e tamén é moi interesan-
te porque era a cidade que tiña o 
mellor transporte público do mundo 
e actualmente é a peor  de todas. 
Ademais, coñecía a Dan e sabía que 
era moi intelixente. Toronto era im-
portante por ese alcalde que ten e 
que gañou grazas á xente que é moi 

dependente  dos  seus  coches,  cuxo 
voto  pódese  manexar  facilmente. 
Sao  Paulo  gústame porque  Brasil  é 
un  país  emerxente  no  que  está  a 
crecer a clase media e moitas fami-
lias  están a comprar o seu primeiro 
coche. A historia de Copenhague tra-
ta dunha cidade coas regras ao revés 
na que a bici ten o poder, pero nó-
tase que o taxista ama a súa cidade 
e non ten problemas con iso.

Tiña un guión moi pechado ou hou-
bo moita improvisación á hora de 
dar forma ás historias?
Gustaríame dicirche que o tiña todo 
moi claro, pero a idea de falar duns 
personaxes que representan uns con-
ceptos  globais,  como  esa  moza  de 
Sao  Paulo,  é  algo  que  rodamos  no 
día a día, pero que tamén toma for-
ma na sala de edición. É un proceso 
moi complexo e hai moito material 
rodado que non entrou na montaxe 
final. Ten en conta que estivemos a 
rodar durante dous anos e medio.

Tivo moitas presións?
Non, ningún tipo de presión ou re-
sistencia.  A gran resistencia quizais 
veu  de  parte  do  colectivo  ciclista 
polo  título  do  documental,  que  é 
moi provocador. Dinme, “non quere-
mos esa guerra contra o coche!” O 
conflito  na  rúa  é  moi  forte  e  eles 
queren  a  coexistencia.  Pero  para 
min o título significa dous modelos 
enfrontados de organizar a cidade.

No filme ten un gran peso a denun-
cia, e vostede tamén se sitúa.
Claro que eu me sitúo ante o confli-
to! Non estou en contra dos que con-
ducen  un  coche:  estou  en  contra 
dos que non queren cambiar o mun-
do. O cambio é necesario,  provoca 
moita angustia, hai moita xente que 
non é feliz.  O coche, ben usado, é 
unha  delicia:  encántame  viaxar  en 
coche, percorrín toda Sudamérica e 
os Estados Unidos, pero moverse en 
coche polas cidades é pesado e abu-
rrido.  A publicidade das  marcas  de 
coches fálanos da liberdade, cando 
realmente hai máis liberdade nunha 
bicicleta. Por este motivo hai moita 
xente que empeza a ir en bici e xa 
non quere regresar ao coche nunca 
máis nunha cidade.
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