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La	Zilan	 torna	a	 la	seva	ciutat	natal	en	memòria	
del	 seu	 germà	 assassinat	 per	 ISIS,	 però	 tot	 ha	
canviat.	Aviat	es	veurà	involucrada	en	la	lluita	de	
resistència	 d’un	 grup	 de	 joves	 locals	 davant	 la	
brutal	repressió	de	la	policia	 i	 l’exèrcit.	Basat	en	
els	diaris	dels	joves	que	van	lluitar	en	el	setge	de	
Diyarbakir	 (2015).	 El	 Nilm	 explora	 l’esperança,	
l’amistat,	el	sacriNici	i	 la	pèrdua	en	una	lluita	per	
la	llibertat.
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Guió:	Ersin	Çelik,	Aysun	Genç
FotograNia:	Cemil	Kizildag
Música:	Mehmud	Berazi
Edició:	Vartan	Avaklan,	Xavi	Carrasco

Actors:	Arjîn	Baysal	(Zylan),	Delîl	Pîran	(Yilmaz),	
Cîhan	Seve	(Çiyager),	Sahîre	Ozhan	(Nûncan),	Arif	
Demîr	(Hogir),	Sevda	Kina	(Dîlan)

ERSIN	 ÇELIK	 (1984)	 és	 escriptor,	 periodista	 i	
director	 de	 cinema.	 Encara	 que	 de	 formació	 és	
professor	de	Física,	ha	treballat	de	periodista	des	
del	 2006;	 dedicació	 	 per	 la	 qual	 ha	 patit	 la	
represió	 de	 l'estat	 turc.	 El	 seu	 treball	 com	
escriptor	i	realitzador	està	centrat	en	la	lluita	del	
poble	 kurd.	 Per	 la	 llibertat	 és	 el	 seu	 primer	
llargmetratge	 	 Es	 va	 estrenar	 aquest	 any	 al	
Festival	 Internacional	de	Cinema	de	Rotterdam	i	
ha	 estat	 distribuïda	 en	 cinemes	 a	 Alemanya,	
Suïssa,	França,	Anglaterra,	Korea	i	Japó

EL DIRECTOR

o	el	-inal	
serà	

espectacular
Inspirada	en	fets	reals,	 la	pel·lícula	té	lloc	en	els	
mesos	posteriors	a	les	eleccions	de	juny	de	2015,	
quan	 el	 Partit	 Democràtic	 dels	 Pobles	 (HDP),	
representant	principalment	 a	 la	població	kurda,	
va	 obtenir	 escons	 al	 parlament	 turc.	 Les	
conseqüències	d'aquestes	eleccions	van	portar	al	
col·lapse	del	procés	de	pau	que	intentava	posar	Ni	
a	40	anys	d'enfrontaments	entre	l'exèrcit	turc	i	el	
Partit	 dels	 Treballadors	 del	 Kurdistan.	 La	 cinta	
de	Çelik	narra	aquesta	catàstrofe	centrant-se	en	
la	 campanya	 de	 resistència	 de	 100	 dies	 que	 va	
tenir	 lloc	 a	 Sur,	 un	 antic	 districte	de	Diyarbakir,	
un	dels	principals	focus	de	lluita	entre	els	turcs	i	
els	kurds.
El	 director	 ha	 reconegut	 obertament	 que	 la	
intenció	de	 la	 pel·lícula	 és	 cridar	 l'atenció	de	 la	
gent	sobre	aquests	esdeveniments	i	mantenir	viu	
el	 record	de	 tots	 els	que	hi	 van	morir.	 Es	 tracta	
d'una	 catàstrofe	 que,	 segons	 ell,	 ha	 estat	
ignorada	per	gran	part	del	món.	Çelik	és	membre	
de	la	Rojava	Film	Commune,	establerta	en	2015,	
durant	 la	 guerra	 civil	 siriana,	 amb	 l'objectiu	 de	
fer	 pel·lícules	 sobre	 el	 que	 estava	 succeint	 en	
aquell	 moment.	 Amb	 la	 intenció	 de	 reforçar	 el	
caràcter	real	de	la	història,	el	director	va	decidir	
que	 "Haki"	 i	 "Servan	 the	 Pirate",	 dos	 dels	
superv iven t s	 rea l s	 de	 l a	 res i s tènc ia ,	
s'interpretessin	a	ells	mateixos.

En	 la	 seva	 òpera	 prima,	 Çelik	 ha	 creat	 una	
estructura	 narrativa	 que	 serveix	 per	 explicar	 la	
situació	política	d'una	forma	natural.	Després	de	
la	 mort	 del	 seu	 germà,	 Zilan	 (Arjîn	 Baysal)	
decideix	tornar	a	Sur,	un	lloc	que	la	seva	família	
va	abandonar	fa	molts	anys	per	raons	polítiques.	
Sur	va	ser	 la	 llar	de	la	seva	infància,	però	ara	és	
un	 lloc	 estrany	 per	 a	 ella.	 Un	 lloc	 on	 ja	 no	

reconeix	 els	 costums	 locals	 i	 on	 s'observa	 una	
societat	 que	 està	 en	 constant	 canvi.	 Els	 kurds	
han	 establert	 una	 democràcia	 basada	 en	
l'autogovern,	 la	 igualtat	 de	 gènere	 i	 l'economia	
comunal.	 No	 obstant	 això,	 ningú	 pot	 fer	 el	 que	
vol.	 Veient	 com	 les	 autoritats	 turques	 a	 Ankara	
amenacen	la	seva	forma	de	vida,	alguns	coneguts	
de	 Zilan,	 com	 Yilmaz	 (Delîl	 Piran)	 i	 Çiyager	
(Cihan	Seve),	s'uneixen	a	un	grup	de	resistència	
armat.	 Çelik	 mostra	 com	 les	 dones	 s'allisten	 al	
costat	dels	homes,	units	per	una	causa	comuna.	
Les	condicions	de	producció	de	la	pel·lícula	han	
estat	diNícils,	 ja	que	el	rodatge	va	tenir	lloc	prop	
de	 la	 frontera	 entre	 Turquia	 i	 Síria,	 en	 plena	
lluita	 contra	 el	 ISIS	 amb	 risc	 per	 la	 vida	 de	 les	
persones	 de	 l’equip.	 Després	 de	 l’estrena,	 tres	
dels	protagonistes	han	estat	morts	per	les	forces	
turques	 i	el	director	 i	el	productor	kurd	viuen	a	
l'exili.	
Per	 la	 llibertat	 és	 una	 coproducció	 entre	 Síria,	
l'Iraq	 i	 Espanya,	 produïda	 per	 Rojava	 Film	
Commune,	Demkat	Film	i	Alba	Sotorra	SL,	amb	la	
participació	 d'Art	 Records,	 Svensk-Kurdisk	
Kulturfond	i	Catalan	Films	&	TV.

Un	cinema	urgent	i	heroic

«La	pel·lícula	ha	estat	creada	dintre	de	la	Rojava	Film	
Commune.	 Hem	 realitzat	 molts	 curtmetratges,	
documentals	i	vídeos	musicals	i	també	un	festival	de	
cinema.	Amb	el	nostre	projecte	de	"cinema	itinerant"	
hem	 organitzat	 projeccions	 per	 diferents	 llocs,	
moltes	d'elles	per	infants.	
Per	a	aquesta	pel·lícula	no	només	hi	va	participar	 la	
comuna	 de l	 c inema,	 s inó	 també	 desenes	
d’institucions	i	centenars	de	persones	a	Rojava.	Prop	
de	cent	aNicionats,	artistes	 i	 treballadors	del	cinema,	
van	 treballar	 voluntàriament	 tant	 a	 la	 preproducció	
com	en	el	rodatge	(uns	6	mesos).	
He	 estat	 periodista	 i	 he	 treballat	 activament	 a	
Turquia,	 Síria,	 Iraq	 i	 Kurdistan	 durant	 més	 de	 deu	
anys.	Mentre	era	periodista,	vaig	 fer	curtmetratges	 i	
documentals.	 Aquesta	 pel·lícula	 és	 el	 primer	
llargmetratge	 que	 he	 dirigit.	 Mentre	 la	 guerra	

continuava,	vaig	escriure	les	primeres	frases	del	guió.	
Vam	tenir	un	grup	de	discussió	on	el	vam	acabar	de	
construir.	Durant	aquest	procés	vam	poder	contactar	
amb	 quatre	 dels	 supervivents.	 Vam	 passar	 molt	 de	
temps	amb	ells	i	vam	gravar-ho	tot.
Una	 de	 les	 raons	més	 importants	 per	 les	 quals	 vam	
escollir	aquesta	història	va	ser	perquè	el	diari,	en	què	
està	basada,	va	ser	escrit	a	Sur.	En	segon	lloc,	prop	de	
tres-centes	 persones	 van	 ser	 cremades	 vives	 als	
soterranis	 dels	 ediNicis	 de	 Cizre	 i	 aquests	
esdeveniments	 es	 van	 transmetre	 en	 directe	 per	 les	
televisions.	 Es	 va	 destruir	 tota	 una	 història	 a	 Sur.	 I	
mentre	 tot	 això	 passava,	 el	 món	 va	 mirar	 cap	 a	 un	
altre	costat.	Per	 tant,	 l’estrena	de	 la	nostra	pel·lícula	
també	és	una	crítica	d’aquest	silenci.
Dues	persones	que	van	participar	en	la	resistència	de	
Sur	(Kaki	i	Shervan	el	pirata)	actuen	a	la	pel·lícula.	La	
majoria	dels	altres	actors	són	joves	que	han	lluitat	en	
la	guerra	contra	l’ISIS	o	que	han	crescut	en	la	guerra.	
Naturalment,	 no	 són	 actors,	 però	 tenen	 sentiments	
reals	 i	 experiències	 reals.	 Així	 que	 els	 vaig	 demanar	
que	no	actuessin.	En	realitat,	vaig	intentar	que	fossin	
ells	 mateixos,	 que	 parlessin	 com	 ells.	 Crec	 que	 si	
haguéssim	 treballat	amb	actors	 formats,	 la	pel·lícula	
no	tindria	l’èxit	actual.
Vam	rodar	la	pel·lícula	a	la	ciutat	de	Kobani,	a	Rojava,	
on	 hi	 ha	 una	 experiència	 d’autoadministració	
democràtica	que	atrau	l’atenció	del	món.	Així,	mentre	
hi	hagi	vida,	també	es	pot	rodar	una	pel·lícula.	És	cert	
que	 encara	 hi	 havia	 riscos,	 però	 és	 el	 nostre	 país.	
Estàvem	en	el	mateix	perill	que	la	gent	que	hi	viu.	Ni	
més	ni	menys.	Podríem	haver	estat	bombardejats	en	
qualsevol	moment.	 Jo	 i	 l'equip	 bàsic	 de	 la	 pel·lícula	
estàvem	preparats	per	a	qualsevol	cosa.	Motivàvem	a	
tots	els	nostres	amics	amb	les	següents	paraules:	"Si	
hi	 ha	 un	 atac	 al	 nostre	 plató,	 continuarem	 com	 a	
documental	 la	 pel·lícula	 de	 Nicció	 que	 hem	
començat,".	 Hauríem	 fet	 la	 pel·lícula	 en	 tot	 tipus	 de	
circumstàncies.	
L'experiència	ens	ha	servit	per	entendre	el	 coratge	 i	
el	 sacriNici	 de	 la	 nostra	 gent.	 Cap	 d’ells	 era	 una	
persona	enamorada	de	la	mort.	Tot	i	que	sabien	que	
eren	 en	 l’últim	 moment,	 van	 morir	 somrient.	 Per	
exemple,	 Çiyager	 Hevi,	 el	 comandant	 de	 la	
resistència,	 mentre	 la	 resistència	 continua,	 respon	
insistentment	a	alguns	dels	combatents:	"Què	farem?	
"Què	passarà?"	amb	"el	Ninal	serà	espectacular".	Com	
pot	 una	 persona	 dir	 tal	 cosa	 tot	 sabent	 que	 pot	 ser	
destrossada	en	peces	en	qualsevol	moment?	El	"Ninal"	
aquí	no	 té	a	veure	amb	 la	guerra	allà,	però	 té	més	a	
veure	 amb	 els	 propòsits	 que	 els	 donen	 aquest	
coratge.	No	tenen	cap	dubte	sobre	el	seu	propòsit.	Si	
realment	hi	ha	coratge,	és	clar	que	hi	ha	por.	Però	una	
persona	 amb	 sentit	 de	 la	 llibertat	 pot	 decidir	 com	 i	
quan	morir,	 així	 com	decidir	 com	viure.	Això	és	una	
cosa	oblidada	en	el	món	actual.	
No	hem	aconseguit	 tots	els	nostres	objectius	amb	 la	
pel·lícula.	 Tampoc	 teníem	 tot	 el	 que	 volíem,	 per	
exemple,	si	 li	passava	alguna	cosa	a	 la	càmera,	no	hi	
havia	 una	 segona	 alternativa.	 El	 llenguatge	 de	 la	
imatge	 hauria	 d’haver	 estat	 més	 d’acord	 amb	 la	
història.	 Per	 tant,	 les	 imatges	 són	 majoritàriament	
amb	moviments	dinàmics	i	càmera	de	mà.	Vam	evitar	
l'exageració,	 però	 vam	 intentar	 registrar	 totes	 les	Arjîn	Baysal

Ersin	Çelik



La	Zilan	 torna	a	 la	seva	ciutat	natal	en	memòria	
del	 seu	 germà	 assassinat	 per	 ISIS,	 però	 tot	 ha	
canviat.	Aviat	es	veurà	involucrada	en	la	lluita	de	
resistència	 d’un	 grup	 de	 joves	 locals	 davant	 la	
brutal	repressió	de	la	policia	 i	 l’exèrcit.	Basat	en	
els	diaris	dels	joves	que	van	lluitar	en	el	setge	de	
Diyarbakir	 (2015).	 El	 Nilm	 explora	 l’esperança,	
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ERSIN	 ÇELIK	 (1984)	 és	 escriptor,	 periodista	 i	
director	 de	 cinema.	 Encara	 que	 de	 formació	 és	
professor	de	Física,	ha	treballat	de	periodista	des	
del	 2006;	 dedicació	 	 per	 la	 qual	 ha	 patit	 la	
represió	 de	 l'estat	 turc.	 El	 seu	 treball	 com	
escriptor	i	realitzador	està	centrat	en	la	lluita	del	
poble	 kurd.	 Per	 la	 llibertat	 és	 el	 seu	 primer	
llargmetratge	 	 Es	 va	 estrenar	 aquest	 any	 al	
Festival	 Internacional	de	Cinema	de	Rotterdam	i	
ha	 estat	 distribuïda	 en	 cinemes	 a	 Alemanya,	
Suïssa,	França,	Anglaterra,	Korea	i	Japó

EL DIRECTOR

o	el	-inal	
serà	

espectacular
Inspirada	en	fets	reals,	 la	pel·lícula	té	lloc	en	els	
mesos	posteriors	a	les	eleccions	de	juny	de	2015,	
quan	 el	 Partit	 Democràtic	 dels	 Pobles	 (HDP),	
representant	principalment	 a	 la	població	kurda,	
va	 obtenir	 escons	 al	 parlament	 turc.	 Les	
conseqüències	d'aquestes	eleccions	van	portar	al	
col·lapse	del	procés	de	pau	que	intentava	posar	Ni	
a	40	anys	d'enfrontaments	entre	l'exèrcit	turc	i	el	
Partit	 dels	 Treballadors	 del	 Kurdistan.	 La	 cinta	
de	Çelik	narra	aquesta	catàstrofe	centrant-se	en	
la	 campanya	 de	 resistència	 de	 100	 dies	 que	 va	
tenir	 lloc	 a	 Sur,	 un	 antic	 districte	de	Diyarbakir,	
un	dels	principals	focus	de	lluita	entre	els	turcs	i	
els	kurds.
El	 director	 ha	 reconegut	 obertament	 que	 la	
intenció	de	 la	 pel·lícula	 és	 cridar	 l'atenció	de	 la	
gent	sobre	aquests	esdeveniments	i	mantenir	viu	
el	 record	de	 tots	 els	que	hi	 van	morir.	 Es	 tracta	
d'una	 catàstrofe	 que,	 segons	 ell,	 ha	 estat	
ignorada	per	gran	part	del	món.	Çelik	és	membre	
de	la	Rojava	Film	Commune,	establerta	en	2015,	
durant	 la	 guerra	 civil	 siriana,	 amb	 l'objectiu	 de	
fer	 pel·lícules	 sobre	 el	 que	 estava	 succeint	 en	
aquell	 moment.	 Amb	 la	 intenció	 de	 reforçar	 el	
caràcter	real	de	la	història,	el	director	va	decidir	
que	 "Haki"	 i	 "Servan	 the	 Pirate",	 dos	 dels	
superv iven t s	 rea l s	 de	 l a	 res i s tènc ia ,	
s'interpretessin	a	ells	mateixos.

En	 la	 seva	 òpera	 prima,	 Çelik	 ha	 creat	 una	
estructura	 narrativa	 que	 serveix	 per	 explicar	 la	
situació	política	d'una	forma	natural.	Després	de	
la	 mort	 del	 seu	 germà,	 Zilan	 (Arjîn	 Baysal)	
decideix	tornar	a	Sur,	un	lloc	que	la	seva	família	
va	abandonar	fa	molts	anys	per	raons	polítiques.	
Sur	va	ser	 la	 llar	de	la	seva	infància,	però	ara	és	
un	 lloc	 estrany	 per	 a	 ella.	 Un	 lloc	 on	 ja	 no	

reconeix	 els	 costums	 locals	 i	 on	 s'observa	 una	
societat	 que	 està	 en	 constant	 canvi.	 Els	 kurds	
han	 establert	 una	 democràcia	 basada	 en	
l'autogovern,	 la	 igualtat	 de	 gènere	 i	 l'economia	
comunal.	 No	 obstant	 això,	 ningú	 pot	 fer	 el	 que	
vol.	 Veient	 com	 les	 autoritats	 turques	 a	 Ankara	
amenacen	la	seva	forma	de	vida,	alguns	coneguts	
de	 Zilan,	 com	 Yilmaz	 (Delîl	 Piran)	 i	 Çiyager	
(Cihan	Seve),	s'uneixen	a	un	grup	de	resistència	
armat.	 Çelik	 mostra	 com	 les	 dones	 s'allisten	 al	
costat	dels	homes,	units	per	una	causa	comuna.	
Les	condicions	de	producció	de	la	pel·lícula	han	
estat	diNícils,	 ja	que	el	rodatge	va	tenir	lloc	prop	
de	 la	 frontera	 entre	 Turquia	 i	 Síria,	 en	 plena	
lluita	 contra	 el	 ISIS	 amb	 risc	 per	 la	 vida	 de	 les	
persones	 de	 l’equip.	 Després	 de	 l’estrena,	 tres	
dels	protagonistes	han	estat	morts	per	les	forces	
turques	 i	el	director	 i	el	productor	kurd	viuen	a	
l'exili.	
Per	 la	 llibertat	 és	 una	 coproducció	 entre	 Síria,	
l'Iraq	 i	 Espanya,	 produïda	 per	 Rojava	 Film	
Commune,	Demkat	Film	i	Alba	Sotorra	SL,	amb	la	
participació	 d'Art	 Records,	 Svensk-Kurdisk	
Kulturfond	i	Catalan	Films	&	TV.

Un	cinema	urgent	i	heroic

«La	pel·lícula	ha	estat	creada	dintre	de	la	Rojava	Film	
Commune.	 Hem	 realitzat	 molts	 curtmetratges,	
documentals	i	vídeos	musicals	i	també	un	festival	de	
cinema.	Amb	el	nostre	projecte	de	"cinema	itinerant"	
hem	 organitzat	 projeccions	 per	 diferents	 llocs,	
moltes	d'elles	per	infants.	
Per	a	aquesta	pel·lícula	no	només	hi	va	participar	 la	
comuna	 de l	 c inema,	 s inó	 també	 desenes	
d’institucions	i	centenars	de	persones	a	Rojava.	Prop	
de	cent	aNicionats,	artistes	 i	 treballadors	del	cinema,	
van	 treballar	 voluntàriament	 tant	 a	 la	 preproducció	
com	en	el	rodatge	(uns	6	mesos).	
He	 estat	 periodista	 i	 he	 treballat	 activament	 a	
Turquia,	 Síria,	 Iraq	 i	 Kurdistan	 durant	 més	 de	 deu	
anys.	Mentre	era	periodista,	vaig	 fer	curtmetratges	 i	
documentals.	 Aquesta	 pel·lícula	 és	 el	 primer	
llargmetratge	 que	 he	 dirigit.	 Mentre	 la	 guerra	

continuava,	vaig	escriure	les	primeres	frases	del	guió.	
Vam	tenir	un	grup	de	discussió	on	el	vam	acabar	de	
construir.	Durant	aquest	procés	vam	poder	contactar	
amb	 quatre	 dels	 supervivents.	 Vam	 passar	 molt	 de	
temps	amb	ells	i	vam	gravar-ho	tot.
Una	 de	 les	 raons	més	 importants	 per	 les	 quals	 vam	
escollir	aquesta	història	va	ser	perquè	el	diari,	en	què	
està	basada,	va	ser	escrit	a	Sur.	En	segon	lloc,	prop	de	
tres-centes	 persones	 van	 ser	 cremades	 vives	 als	
soterranis	 dels	 ediNicis	 de	 Cizre	 i	 aquests	
esdeveniments	 es	 van	 transmetre	 en	 directe	 per	 les	
televisions.	 Es	 va	 destruir	 tota	 una	 història	 a	 Sur.	 I	
mentre	 tot	 això	 passava,	 el	 món	 va	 mirar	 cap	 a	 un	
altre	costat.	Per	 tant,	 l’estrena	de	 la	nostra	pel·lícula	
també	és	una	crítica	d’aquest	silenci.
Dues	persones	que	van	participar	en	la	resistència	de	
Sur	(Kaki	i	Shervan	el	pirata)	actuen	a	la	pel·lícula.	La	
majoria	dels	altres	actors	són	joves	que	han	lluitat	en	
la	guerra	contra	l’ISIS	o	que	han	crescut	en	la	guerra.	
Naturalment,	 no	 són	 actors,	 però	 tenen	 sentiments	
reals	 i	 experiències	 reals.	 Així	 que	 els	 vaig	 demanar	
que	no	actuessin.	En	realitat,	vaig	intentar	que	fossin	
ells	 mateixos,	 que	 parlessin	 com	 ells.	 Crec	 que	 si	
haguéssim	 treballat	amb	actors	 formats,	 la	pel·lícula	
no	tindria	l’èxit	actual.
Vam	rodar	la	pel·lícula	a	la	ciutat	de	Kobani,	a	Rojava,	
on	 hi	 ha	 una	 experiència	 d’autoadministració	
democràtica	que	atrau	l’atenció	del	món.	Així,	mentre	
hi	hagi	vida,	també	es	pot	rodar	una	pel·lícula.	És	cert	
que	 encara	 hi	 havia	 riscos,	 però	 és	 el	 nostre	 país.	
Estàvem	en	el	mateix	perill	que	la	gent	que	hi	viu.	Ni	
més	ni	menys.	Podríem	haver	estat	bombardejats	en	
qualsevol	moment.	 Jo	 i	 l'equip	 bàsic	 de	 la	 pel·lícula	
estàvem	preparats	per	a	qualsevol	cosa.	Motivàvem	a	
tots	els	nostres	amics	amb	les	següents	paraules:	"Si	
hi	 ha	 un	 atac	 al	 nostre	 plató,	 continuarem	 com	 a	
documental	 la	 pel·lícula	 de	 Nicció	 que	 hem	
començat,".	 Hauríem	 fet	 la	 pel·lícula	 en	 tot	 tipus	 de	
circumstàncies.	
L'experiència	ens	ha	servit	per	entendre	el	 coratge	 i	
el	 sacriNici	 de	 la	 nostra	 gent.	 Cap	 d’ells	 era	 una	
persona	enamorada	de	la	mort.	Tot	i	que	sabien	que	
eren	 en	 l’últim	 moment,	 van	 morir	 somrient.	 Per	
exemple,	 Çiyager	 Hevi,	 el	 comandant	 de	 la	
resistència,	 mentre	 la	 resistència	 continua,	 respon	
insistentment	a	alguns	dels	combatents:	"Què	farem?	
"Què	passarà?"	amb	"el	Ninal	serà	espectacular".	Com	
pot	 una	 persona	 dir	 tal	 cosa	 tot	 sabent	 que	 pot	 ser	
destrossada	en	peces	en	qualsevol	moment?	El	"Ninal"	
aquí	no	 té	a	veure	amb	 la	guerra	allà,	però	 té	més	a	
veure	 amb	 els	 propòsits	 que	 els	 donen	 aquest	
coratge.	No	tenen	cap	dubte	sobre	el	seu	propòsit.	Si	
realment	hi	ha	coratge,	és	clar	que	hi	ha	por.	Però	una	
persona	 amb	 sentit	 de	 la	 llibertat	 pot	 decidir	 com	 i	
quan	morir,	 així	 com	decidir	 com	viure.	Això	és	una	
cosa	oblidada	en	el	món	actual.	
No	hem	aconseguit	 tots	els	nostres	objectius	amb	 la	
pel·lícula.	 Tampoc	 teníem	 tot	 el	 que	 volíem,	 per	
exemple,	si	 li	passava	alguna	cosa	a	 la	càmera,	no	hi	
havia	 una	 segona	 alternativa.	 El	 llenguatge	 de	 la	
imatge	 hauria	 d’haver	 estat	 més	 d’acord	 amb	 la	
història.	 Per	 tant,	 les	 imatges	 són	 majoritàriament	
amb	moviments	dinàmics	i	càmera	de	mà.	Vam	evitar	
l'exageració,	 però	 vam	 intentar	 registrar	 totes	 les	Arjîn	Baysal

Ersin	Çelik



El	 Kurdistan	 és	 un	 país	 que	 es	 troba	 repartit	 entre	
l'Est	de	Turquia,	el	Nord	de	Síria,	el	Nord	d'Iraq	 i	el	
nord-est	 de	 l'Iran.	 Les	 poblacions	 kurdes	 són	
reconegudes	 tant	 a	 l'Iraq	 com	 a	 l'Iran,	 ja	 que	 els	
kurds	al	nord	de	l'Iraq	han	establert	amb	èxit	el	seu	
propi	 govern	 autònom	 (el	 Govern	 regional	 del	
Kurdistan)	i	els	kurds	a	 l'Iran	habiten	principalment	
a	la	província	iraniana	de	Kordestan.

Els	 kurds,	 un	 grup	 ètnic	 de	 prop	 de	 30	 milions	 de	
persones,	 són	 àmpliament	 reconeguts	 com	 el	major	
grup	 nacional	 sense	 estat	 al	 món.	 	 L'idioma	 kurd	
només	 és	 oNicial	 (junt	 amb	 l'àrab)	 a	 la	 regió	
autònoma	d'Iraq.	Té	cert	reconeixement	a	les	regions	
kurdes	 d'Iran	 i	 Armenia,	 però	 no	 en	 té	 cap	 ni	 a	
Turquia	ni	a	Síria.

Els	 kurds	 han	 patit	 una	 llarga	 història	 de	
discriminació	 i	 massacres	 per	 part	 de	 l'estat	 turc.	
Després	del	cop	militar	de	1980	 la	 llengua	kurda	va	
estar	prohibida	en	públic	i	en	privat.	Moltes	persones	
que	el	parlaven	van	estar	empresonades.

La	 Cort	 Europea	 dels	 Drets	 Humans	 i	 altres	
organitzacions	garantistes	han	condemnat	a	Turquia	
per	 milers	 de	 violacions.	 Molts	 judicis	 han	 estat	
relacionats	 amb	 execucions	 sistemàtiques	 de	
ciutadans	 kurds,	 tortures,	 desplaçaments	 forçats	 de	
població,	 pobles	 destruïts	 i	 per	 desaparicions	 i	
assassinats	de	periodistes	i	polítics.

https://thekurdishproject.org

subtileses	reals	d'un	conNlicte	i	de	la	resistència.	Vam	
prestar	atenció	als	detalls,	des	de	 la	manera	 com	un	
lluitador	agafa	 l'arma	 Nins	a	 la	brutícia	 acumulada	al	
cos	humà.
He	de	reconèixer	que	hem	patit	una	mica	i	hem	tingut	
alguns	errors	de	guió.	Per	això,	el	procés	d'edició	va	
durar	molt	 de	 temps	 (8	mesos).	 Tant	 nosaltres	 com	
els	 dos	 editors	 amb	 els	 quals	 hem	 treballat	 estàvem	
molt	 preocupats,	 especialment	 sobre	 el	 ritme	 de	 la	
pel·lícula.	 L’edició	 hauria	 d’haver	 seguit	 el	 guió,	 la	
cinematograNia	 i	 la	 història,	 però	 el	 resultat	 és	 la	
interpretació	 cinematogràNica	 de	 la	 realitat	 amb	
estètica	 de	 documental.	 Hem	 intentat	 que	 pugui	 ser	
entesa,	 tant	 pel	 públic	 kurd,	 com	 el	 públic	 de	 tot	 el	
món.	 A	més,	 vam	 fer	 una	 primera	 projecció,	 que	 va	
ser	 de	 3	 hores	 i	 mitja,	 en	 grups	 de	 persones	 amb	
característiques	 i	 antecedents	 diferents.	 De	 fet,	 es	
tractava	 d’un	 procés	 d’edició	 interactiu,	 un	 procés	
d’edició	 dirigit	 pels	 sentiments	 i	 els	 reNlexos	 del	
públic.
Una	 de	 les	 seqüències	 de	 la	 pel·lícula	 que	 crida	
l'atenció,	 i	que	pot	resultar	xocant,	és	aquella	en	què	
un	 grup	 de	 combatents	 riuen	 mentre	 mengen	
pollastre.	Això	té	lloc	simultàniament	a	les	crides	dels	
policies	 i	 soldats	 des	 de	 fora	 que	 els	 insten	 a	 la	
rendició.	Els	anuncis	que	fem	servir	a	la	pel·lícula	són	
veus	 reals	 de	 soldat-policia,	 d’aquella	 època,	 també	
ho	és	el	so	de	l’himne	del	nacionalisme	turco-islàmic,	
l'himne	 Mehter	 que	 surt	 dels	 altaveus.	 És	 un	
desaNiament	 moral	 als	 que	 tenen	 el	 poder.	 A	 les	
guerres	 no	 es	 tracta	 només	 de	 morir	 o	 matar.	 De	
vegades,	 en	 batalles,	 es	 pot	 morir,	 però	 es	 pot	
guanyar	 sense	 rendir-se.	 Com	 els	 300	 espartans	 	 (a	
les	Termopiles)	o	els	resistents	de	Leningrad.	També	
aquí	 un	 estat	 vol	 aniquilar	 els	 revolucionaris	 i	 als	
joves	 d’una	 societat.	 Però	 quan	 comparteixen	 el	
pollastre,	es	burlen	de	la	seva	pròpia	fam.	De	fet,	del	
que	es	burlen	és	del	feixisme.
La	 situació	 del	 cinema	kurd	 és	 com	 la	 situació	 de	 la	
causa	 kurda.	 Per	 descomptat,	 s’estan	 rodant	
pel·lícules,	però	al	nostre	país	hi	ha	feixisme	o	guerra.	
Per	tant,	fer	una	pel·lícula	és	diNícil,	però	també	és	un	
repte	projectar-la	i	compartir-la	amb	la	vostra	pròpia	
societat.	Creiem	que	el	cinema	kurd	pot	aportar	obres	
molt	 interessants	 de	 Nicció	 amb	 estètica	 de	
documental.	 Aquesta	 és	 una	 de	 les	 nostres	
característiques	especíNiques.	El	cinema	kurd,	sempre	
que	 formi	part	de	 la	 lluita	de	 l'oposició	social	kurda,	
produirà	deNinitivament	obres	d'art	molt	 importants.	
Perquè	 hi	 ha	 una	 dictadura	 al	 nostre	 país,	 d’una	
banda,	 i,	 de	 l’altra,	 hi	 ha	 una	 lluita	 llibertària	
democràtica	 i	 femenina	 que	 el	 món	 segueix	 amb	
respecte.	Pot	ser	que	no	sigui	per	demà,	sinó	per	avui.	
El	 cinema	 kurd	 s’ha	 d’alimentar	 i	 inspirar	 d’aquesta	
lluita».	

Adaptat	de	l’entrevista	feta	per	Panos	Kotzathanasis	a:
https://asianmoviepulse.com/2020/02/interview-with-ersin-
celik-our-Nilms-release-is-also-a-critique-of-this-silence/
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