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Na  putu.  Bosnia  Hercegovina,  2010.  Cor,  100  min.  Xénero:  Drama  |
Dirección e guión: Jasmila Žbanić | Produción: D Ibrahimovic, B Wagner, B
Albert, K Baumgartner, R Goebel, L Lucev (Deblokada, Coop99 Filmprodukt,
Pandora  Filmproduktion) |  Fotografía: Christine  Maier |  Montaxe:  Niki
Mossböck | Música: Brano Jakubovic | Intérpretes: Zrinka Cvitesić (Luna),
Leon Lucev (Amar), Ermin Bravo (Bahrija), Mirjana Karanović (Nadja) 

PREMIOS
a

Seminci de Valladolid 2010
Premio Especial do Xurado

SINOPSE
a

Luna e Amar son unha parella moi
unida que tenta superar  os  obstá-
culos  que  xorden na súa  relación.
Tras ser despedido do traballo pola
súa adicción á bebida, Amar acepta
un traballo nunha comunidade mu-
sulmá fundamentalista. Pasado cer-
to tempo, Luna vai visitalo e desco-
bre un mundo descoñecido e cheo
de rituais,  onde homes e mulleres
viven separados. Pídelle que volva a
casa,  pero  el  oponse  porque  nese
ambiente  atopou  a  paz  e  logrou
superar o alcolismo.

NOTAS DA DIRECTORA

No camiño
Na putu, o título orixinal, en bosní-
aco significa ir cara a algo, pero ta-
mén  ten  un  significado  espiritual.
Úsase para describir a unha persoa
que  debe  escoller,  alcanzar  unha
meta. Os camiños de Luna e Amar
diverxen e deben empezar a decidir
non  só  como parella,  senón  como
individuos.  Tamén  usamos  esa  ex-
presión para referirnos a unha em-
barazada, o neno está “en camiño”.

As condicións da maternidade
Luna quere ter un fillo co home ao
que ama, pero pode decidir se que-
da  embarazada  ou  non.  Na  miña
primeira  película,  Grbavica,  o  se-
gredo de Esma, a protagonista non
tivo elección. Violárona nun campo
de detención  durante  a  guerra.  O
pasado  é  importante  na  vida  de
ambas, pero Luna debe tomar deci-
sións no presente. Desexa ter un fi-
llo con todo o seu ser, pero tamén
lle preocupa a que prezo.

Dous tipos de amor diferentes
Grbavica, o segredo de Esma e  No
camiño son  filmes  diferentes,  que
narran historias sobre dous tipos de
amor.  Talvez  deberiamos  inventar
unha nova palabra para diferenciar
entre o amor dunha nai por unha fi-
lla e o dunha muller por un home. 

No camiño é a historia dunha pare-
lla contemporánea en Saraievo, que
tentan  que  un  pasado  destrozado
pola guerra sexa soportable no pre-
sente. Mentres escribía o guión, ex-
púxenme aos dous personaxes como
un só corpo con dous partes moi di-
ferenciadas.  Quería explorar  a ne-
cesidade de adaptarse ao outro nu-
nha relación. 
Luna é unha muller que foi quen de
atopar un camiño no presente. Fun-
ciona  de  modo  instintivo  e  soubo
pór o pasado no seu sitio. Está con-
vencida de que deixou os problemas
atrás. Non entende o que pasa can-
do Amar empeza a cambiar.  Tenta
comprender que Amar queira ser un
home mellor, pero non pode acep-
tar  que  unhas  regras  externas  or-
ganicen a súa vida. Amar tenta dar
unha estrutura á súa vida e así pór
orde no seu interior,  pero  isto fai
cambalear  a  harmonía  que  alcan-
zara con Luna. 

O islam en Bosnia
A maioría dos bosníacos son musul-
máns; parte son practicantes e ou-
tros  foron  criados  de  acordo  coas
tradicións islámicas. Tiven uns avós
moi  relixiosos  que  rezaban  cinco
veces ao día. Os meus outros avós
non practicaban, e non prohibían o
alcol. A festa do Eid no filme é máis
ou  menos  como o  celebra  a  miña
familia. Os meus pais eran fillos do
comunismo  e  consideraban  a  reli-
xión coma o opio do pobo, pero se-
guían  participando  nalgúns  costu-
mes  islámicos.  Despois  da  guerra,
para moitos sobrevivintes a relixión
converteuse  nunha  manta  agrada-
ble. Os bosníacos considéranse eu-
ropeos, pero a UE non está segura
de que o sexamos. Que somos?

Un mundo máis relixioso
Numerosos  estudos  mostran  que  a
relixión  ocupa  un  lugar  maior  nas
nosas vidas que hai dez anos. Dis-
que a civilización occidental é cada
vez máis de dereitas e máis purita-
na. Pero aínda que a relixión ten un
papel importante en  No camiño, o
tema da película é a forma en que
a transformación de Amar afecta a
súa  relación  con  Luna.  A actitude

dela  é  crítica,  pero  non  quixen
facer un filme contra o islam. Esco-
llino  porque  é  a  relixión  coa  que
estou  máis  familiarizada,  pero  se-
guiría sendo a mesma historia se el
decidise  mergullarse  no  xudaísmo
ortodoxo, fundamentalismo cristián
ou mesmo Hare Krishna.

Non dan a man ás mulleres
Unha vez, en casa duns amigos, un
home nagouse a darme a man. Dí-
xome que non daba a man ás mulle-
res.  Sentinme insultada.  Preguntei
por  que  non  o  facía  e  dixéronme
que era salafi, e decidín documen-
tarme sobre desta pequena comuni-
dade. Quedei sorprendida ao descu-
brir  que  había  ex  punkies,  droga-
dictos e comunistas, integrados por
razóns diferentes. Eses mozos inspi-
ráronme para construír a Amar.

Coñecer aos wahhabis 
Falei con moitos membros da comu-
nidade,  e  paradoxalmente,  agora
podo  afirmar  que  ser  muller  faci-
litoume a comunicación cos salafi.
Fun a mesquitas, falei con teólogos
e antropólogos. Tomei clases de re-
lixión.  Falei  coas  mulleres  acerca
de como sentían, que pensaban.
A deseñadora de vestiario consultou
con elas para escoller a roupa e os
veos. O maquillador estudou as bar-
bas dos homes para poder copialas.
Todo o mundo díxonos que era un
proxecto  perigoso,  pero  non  tive-
mos  nin  unha  soa  experiencia  ne-
gativa cos salafi.

O elenco documéntase 
As actrices  Mirjana Karanović,  Jas-
na  Žalica  e  Luna  Mijović  falaron
con  mulleres  salafi.  Comentaron
abertamente as súas vidas diarias, e
as  actrices  acompañáronas  á  mes-
quita.  Os  actores  Leon  Lucev  e
Ermin Bravo aprenderon a rezar  e
exploraron a profundidade da vida
no  islam.  Ermin  traballou  durante
dous  meses  cun  hafiz,  un  experto
en recitar o Corán, para unha esce-
na dun minuto e medio. Recorremos
a  membros  da  comunidade  para
asesorarnos nas escenas rodadas na
mesquita.  Algúns  dos  homes  e
mulleres acabaron sendo extras.
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