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SINOPSE
a

Que teñen en común o movemento
Occupy Wall  Street  cos  indignados
de  España  ou  a  Primavera  Árabe?
Hai algunha conexión entre a loita
do movemento iraniano para a de-
mocracia e a revolta de Siria? Cal é
a ligazón entre as activistas ucraí-
nas  en  topless  de  Femen  e  unha
cultura islámica como Exipto? E por
riba de todo isto, que teñen que ver
Serbia  e  Turquía?  Os  motivos  para
protestar  de  todos  eles  son  dife-
rentes, pero as tácticas non violen-
tas que utilizan nas súas loitas es-
tán moi conectadas. Tamén o están
os activistas que comparten estra-
texias, novas ideas e métodos esta-
blecidos.

NOTAS DOS DIRECTORES

A revolución clásica foi sempre ver-
tical. Un líder e o seu pobo, unha
estrutura de arriba cara abaixo, es-
pallando a súa ideoloxía e gañando
poder a través dos medios de comu-
nicación, e así. Nos sucesos en tor-
no ás eleccións iranianas en verán
de 2009, fomos testemuñas dun al-
zamento horizontal. En lugar dun lí-
der, tivemos centos de miles de in-
dividuos que actúan no seu propio
nome. En lugar de armas, levaban
teléfonos  móbiles,  e  difundían  ví-
deos a través de Youtube e mensa-
xes curtas con Twitter.

Durante a  rodaxe nos  últimos tres
anos  decatámonos  de  que  existen
moitas  conexións  entre  os  move-
mentos e os activistas de diferentes
países.  Todos  os  movementos  non
violentos están dalgún xeito conec-
tados e son fonte de inspiración e
se axudan mutuamente. Queriamos
centrarnos  nos  seus  métodos,  na
xente  que  había  detrás  deles  e  a
súa conexión, e tamén amosar que
a loita non violenta é a única forma
de crear un cambio sustentable nos
sistemas opresivos. Arranxámonolas
para poñernos en contacto cos acti-
vistas  de  diferentes  movementos,
seguilos e entender a viaxe que fan.

O noso obxectivo  é  popularizar  as
tácticas non violentas  e demostrar

que esta son un xeito moi alegre e
emocional de facer activismo. Non
vimos dun ambiente  activista  polo
que o noso obxectivo non era facer
unha película militante, senón unha
experiencia  cinematográfica  que
fose á vez persoal e profunda, e re-
flectise  a  forma  de  pensar  dunha
xeración.

Everyday Rebellion é  máis  que un
simple  proxecto  para  nós.  Trátase
dunha  declaración  política,  intem-
poral  e universal, e cremos firme-
mente que pode funcionar como un
proxecto unificador entre distintas
culturas  e  países.  Xa  que  tivemos
que deixar  un país  oprimido, Irán,
pensamos que somos o equipo axei-
tado  para  levantar  esta  película,
para apoiar e inspirar ás persoas re-
primidas nos sistemas autoritarios.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Cal foi a súa inspiración para facer
esta película?
Arash: Ía ser un filme sobre Irán, e
mesmo  chamouse  Revolución  ira-
niana. E entón a historia como que
nos superou. Tivo lugar a primavera
árabe, e ninguén a esperaba. 2011
foi un ano no que estaban a pasar
moitas  cousas  por  todas  partes,  e
empezamos a ver un patrón de re-
volucións  horizontais,  levantamen-
tos sen líderes onde a xente trans-
mitía  a  súa  propia  información.
Pensamos:  “Vale,  imos  analizalo.”
Decatámonos  de  que  para  facer
unha película que permanecese no
tempo e da que se puidese apren-
der  (sen sermonar  demasiado),  ti-
ñamos  que  facela  universal.  Non
podiamos  entrar  no  que  estaba  a
suceder  na  política  diaria  aquí  ou
alí. Tiñamos que pescudar cal era a
lóxica interna de todas estas loitas.
E o conflito central era a loita por
un mundo máis xusto.

Despois de filmar estes movemen-
tos durante case catro anos, como
foi evolucionando o que pensaban
sobre a non violencia?
Arman:  Cando empezamos a traba-
llar sobre Irán, non sabiamos moito
sobre a non violencia: non entendía

a idea de que cando a xente recibe
un golpe, non deban devolvelo. Pe-
ro todo cambiou cando chegamos á
obra de Srdja Popovic e Erica Che-
noweth.
Arash:  Aprendemos o que significa
a loita  non violenta e a forma en
que  se  comprobou  empiricamente
que funciona. Isto era importante.
Agora cremos aínda máis nela. 

Foi difícil manter a autonomía e a
independencia neste proxecto?
Arash: Desde o comezo, non quería-
mos depender  de  ningún  goberno,
grupo ou ONG. Tardamos dous anos
e medio en financiar o filme. E pola
plataforma online seguimos loitan-
do. É difícil, pero non é imposible.

Que esperan que saquen os espec-
tadores desta película?
Arman: Enerxía  para  cambiar  as
cousas. Enerxía para dar o primeiro
paso, que é deixar de pensar que só
os  famosos  ou  a  xente  con  poder
poden cambiar as cousas.
Arash: Queremos que saian do cine
coa  sensación  de  que  lles  toca  a
eles,  a cada un deles,  cambiar  as
cousas. E de que hai ferramentas e
medios para facelo.  Pódese come-
zar cunha pelota de pimpón ou con
corpos ou o que sexa. A resistencia
ten moitas caras. Queremos inspirar
á xente a usar a non violencia. É di-
vertido, e non fai dano a ninguén.

Planean facer unha secuela?
Arash:  Encantaríame facela. El non
está moi convencido...
Arman: Claro  que  a  faría.  Quero
traballar máis nisto; é un proxecto
para toda a vida. Pero facer unha
segunda parte significa volver con-
seguir diñeiro. Tivemos dificultades
para  acabar  esta,  non  é  algo  que
podamos  decidir  neste  momento.
Temos  que  deixar  que  este  fillo
conclúa a súa vida antes de seguir.
Arash: Creo que se isto vai ben e se
converte nun éxito, entón teremos
a  oportunidade  de  facelo.  Temos
unha gran cantidade de material, e
a  xente  está  a  empezar  loitas  en
Turquía, Romanía, Bulgaria, Brasil.
Arman: Non vai parar, sempre habe-
rá cousas que filmar!
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