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“AEspanya
nohi ha

una veritable
democràcia”

SÍLVIA
MARIMON

Prohibit treballar (si etsdona).Pro-
hibit jugar al carrer (si ets nena).
Prohibitvendregravadoresdigitals.
Prohibit El codi Da Vinci. Prohibit
gravaralcarrer.L’optimistaivitalci-
neasta egípciaAmalRamsei (elCai-
re, 1972) estava tan fartade sentir la
paraula prohibit que va decidir fer
unapel·lículatitulada,precisament,
Mamnou (Prohibit). El dia que l’es-
tavaacabantd’editar,el25degener,
va esclatar la revolució a la plaça
Tahrir. Ramsei, al principi escèpti-
ca, va baixar a la plaça i va canviar el
final de la seva pel·lícula. El nou és
més esperançador. Avui laFilmote-
ca de Catalunya, dins laMostra In-
ternacionaldeFilmsdeDones,pro-
jecta el seu documental.

Lapel·lículacomençaambunaafir-
mació contundent: “M’agradaria
saberquèés el quenoestàprohibit
enaquestpaís”.Icontinua:“Araco-
metré un acte criminal, perquè es-
ticgravantsensepermísin’assumi-
ré totes les conseqüències”. Què la
va impulsar a cometre aquest acte
de valentia?
N’estavafarta,moltfarta.Estavafins
alcapdamuntqueperaqualsevolco-
sa que volguessis fer a Egipte la res-
postamés fàcil,mésautomàtica, fos
sempre lamateixa: prohibit. No tan
sols en l’àmbit polític, sinó també
amb els familiars i amb els amics.

Hi haviamolta autocensura?
Sí, perquè si creuaves la línia ver-
mellahihavia conseqüències.Al fi-
nal, sense que gairebé te n’adones-
sis, començaves a autocensurar-te.
Vivies en una societat controlada
per aquesta paraula, prohibit, i per
la por.

Quan va esclatar la revolució a la
plaça Tahrir, el 25 de gener, vostè
estava editant el documental.
Sí,vaserunaexperiènciacuriosa.El
dia 25 n’estàvem fent el visionat fi-
nal. Sabia que a les dues delmigdia
hi havia una convocatòria per a una
manifestació, però no m’ho vaig
prendre seriosament. Vaig decidir
noanar-hi, perquèhavia d’acabar la
pel·lícula.Amés, davantmeuviuun
policia i sempre havia d’editar als
matins, perquèell tornavade treba-
llar a la tarda i, sim’enxampava, po-
diatenirproblemes.Vaigpensarque
fentlapel·lícula jafeiaelmeuactede
protesta.Peròvaigcomençararebre
trucades,visca100metresde lapla-
ça, i vaig sortir. Quanhi vaig arribar
llançaven gasos lacrimògens, i la
gent s’hi llançavaencontra.Perpri-
mera vegada vaig veure milers de
personesquenoconeixia, gentmolt
joveimoltvalenta.Haviaanatamol-
tesmanifestacions i sempre veia la
mateixa gent. De l’emoció vaig co-
mençaraplorar.A lanit lagentesva
organitzar per comprarmenjar i ai-
gua, i lapoliciavamarxar.Perprime-
ravegadaalavidalaplaçaeranostra!
Vaig estar canviant el text del final
del documental durant 18 dies, per-

què sempre passava alguna cosa. Al
finalvaigdecidiracabaramblamar-
xa deHosniMubàrak.

AEgipte hi havia hagut altresma-
nifestacions i vagues que havien
estat reprimides amb contundèn-
cia per la policia. Per què aquesta
vegada la protesta va triomfar?
La gent n’estava molt farta. El fet
que jo decidís fer un documental
comel que vaig fer, sense saber que
passaria això, expressa aquest afar-
tament. Un altre factor va ser la re-
voluciódeTunísia.Vamcomprovar
que era possible fer caure un go-
vern. Sempre havíem pensat que
Mubàrak estaria al poder fins que
morís de vell. I el tercer factor, la
mort l’estiu passat de Khaled Said.
Lapoliciaelvamatardesprésdede-
manar-li la documentació sense
motiu.Els seus amicshovangravar
ihovanpenjara laxarxa.Totelmón
va començar a pensar quepodia ser
Said, que no s’havia de ser cap acti-
vista perquè et matessin. A Tahrir
vamguanyar lapolicia.Aquestorga-
nisme tan temut i tan gran va cau-
re davant els nostres ulls!

Perals indignatsdeBarcelona,Tah-
rir ésunexemple.Fins i tothanba-
tejat amb el nom d’aquesta plaça
del Caire un dels fòrums de debat.
Elmissatgequeensarribavaera:que
bé que us revolucioneu i canvieu el
vostre govern, però aquí a Europa
no tenim problemes. Però ara aquí,
a Barcelona, la gent comença a ado-
nar-se que alguna cosa no acaba de
rutllar. A Espanya no hi ha una de-
mocràcia veritable. ¿És democràtic
que la policia et pegui permanifes-
tar-tepacíficament?Perprimerave-
gada el nord segueix l’exemple del
sud. Però aquí, a Espanya, és molt
més difícil que triomfi la revolució,
perquè no tothom ho té clar. No és
un moviment majoritari, com el
d’Egipte, quepugui aconseguir amb
poc temps un canvi radical. S’ha de
fermoltapedagogia iguanyarelsvo-
tants de la dreta.

¿Es notamés llibertat pels carrers
d’Egipte?
Arajapotsfilmartranquil·lament, ja
no hi ha policies pel carrer. Estan
tornantperorganitzareltrànsit.Iho
fanambtantaprudènciaquetothom
es queda bocabadat. Ens tenen por
i això és nou.

La població se sent poderosa?
És el que s’ha guanyat. De sobte,
som conscients que podem ender-
rocar un govern. N’estemmolt or-
gullosos. A la plaça Tahrir ho vam
passar tan bé! Cada dia escoltaves
vint acudits nous. Cada ciutadà te-
nia la seva pancarta i havies de ser
molt agut per competir amb la iro-
nia d’unmilió de persones i cridar
l’atenció. Passejant per la plaça et
mories de riure. Era com ser en un
altrepaís.Aquells dies vansermolt
feliços.e
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La pel·lícula de Ramsei es podrà veure a la Filmoteca. FRANCESCMELCION
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