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 DDeus é muller e chámase Petrunya

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija. Macedonia, 2019 Cor, 100 min. Drama | Dirección: Teona Strugar Mitevska | 
Guión: Teona Strugar Mitevska, Elma Tataragic |  Fotografía: Virginie Saint-Martin |  Música:  Olivier Samouillan | 
Elenco: Zorica Nusheva (Petrunija), Labina Mitevska (Slavica), Stefan Vujisic (oficial), Suad Begovski (sacerdote), 
Simeon Moni Damevski (Milan), Violeta Sapkovska (Vaska) | Produción: Deuxieme Ligne Films, Entre Chien et Loup
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Nunha  aldea  de  Macedonia,  cada 
mes  de  xaneiro  o  sacerdote  local 
lanza unha de madeira ao río nunha 
cerimonia  na que centos  de homes 
se  botan  á  auga  para  conseguila. 
Disque o que a atope terá boa sorte 
todo o ano. Pero esta vez a cruz co-
lleuna unha mulle, Petrunya. O resto 
de competidores están furiosos: co-
mo se atreve unha muller a partici-
par  neste  ritual  tradicionalmente 
masculino?  A tormenta estala,  pero 
Petrunya  mantense  firme:  non está 
disposta a devolver a cruz.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal é a orixe desta historia?
Cada 19 de xaneiro,  coincidindo co 
día da Epifanía, a gran maioría dos 
ortodoxos do Leste de Europa cele-
bran a cerimonia da cruz. En 2014, 
unha muller colleu a cruz nunha vila 
chamada  Stip,  en  Macedonia.  Este 
acto  foi  considerado  ultraxe  tanto 
pola poboación local como polas au-
toridades relixiosas. Ás mulleres non 
se lles permite participar neste rito, 
polo  que  tentaron  arrebatarlle  a 
cruz. Pero ela non estaba disposta a 
entregala,  e  concedeu  unha  entre-
vista á emisora local animando a to-
das as mulleres a participar os anos 
seguintes  para  facerse  coa  cruz.  A 
partir de entón chamárona tola, per-
turbada,  problemática.  Para  min  e 
para a miña produtora Labina Mitev-
ska, todas estas reaccións revelaban 
a misoxinia instalada na nosa socie-
dade polo patriarcado. Era frustran-
te e exasperante. A historia de Pe-
trunya naceu como unha reacción a 
esta frustración.

Fixo unha película feminista?
Todas as sociedades patriarcais están 

construídas  para  apoiar  a  domina-
ción  masculina.  Cada  vez  que  se 
conta unha historia de mulleres, é 
inevitablemente  unha  película  fe-
minista. Cada película cun persona-
xe  feminino,  protagonista  ou  non, 
que non se conforma cos roles tra-
dicionais, é unha película feminista. 
Para min, é difícil  de imaxinar ser 
muller e non ser feminista. O femi-
nismo non é unha enfermidade ou 
algo do que debamos ter medo. O 
que está á fronte desta ideoloxía é 
a igualdade e a xustiza para todos.

Petrunya pode parecer débil, pero 
segundo se volven na súa contra, 
móstrase cada vez máis forte. 
As circunstancias sociais e culturais 
nas que nacemos inflúen, pero non 
nos  definen.  Creo  que  a  muller  é 
máis sensible á inxustiza xa que na-
cemos  nun  mundo  inxusto  e  desi-
gual. Desde novas vémonos obriga-
das  a  xustificar  nosa  existencia. 
Non son a primeira nin a última en 
dicilo, Simone de Beauvoir xa o di-
xo. Efectivamente Petrunya ao prin-
cipio é débil, aínda que eu prefiro 
definila como tranquila. A miña co-
guionista e eu discutimos moito so-
bre se Petrunya debía ser un perso-
naxe forte como Slavica, ou se de-
bería transformarse ao longo da his-
toria.  Eliximos  a  segunda  opción 
porque  o  cambio  é  algo  positivo. 
Grazas  á  necesidade  de  xustiza, 
atopa as forzas para transformarse.

Como é a relación entre Slavica e 
Petrunya?
Fun xornalista nunha vida anterior e 
sospeito  que  Labina  inspirouse  en 
min  cando creaba este  personaxe. 
Insultáronme case toda a miña vida, 
mesmo  hoxe  en  día  é  difícil  ser 
unha muller forte na contorna bal-
cánica. Creando o personaxe de Sla-
vica, a miña primeira idea foi a so-
roridade entre Petrunya e ela, pois 
a  única  maneira  de  conseguir  o 
cambio é manténdose unidas. Aquí 
vén o dilema de sempre entre o fe-

minismo  individual  e  o  social.  Sei 
que  moita  xente  ten problemas co 
movemento #MeToo, principalmente 
pola falta de ideoloxía tras el, pero 
o que aprendemos del é que cando 
unha idea forma parte dunha fronte 
común, o cambio é posible e a soli-
dariedade convértese na clave.

A relación  entre  nai  e  filla  é  tan 
violenta...
A forma en  que  a  modernidade  se 
relaciona coa tradición vese perfec-
tamente nelas. O choque entre am-
bas é inevitable, pero tamén nece-
sario para que o progreso teña lugar. 
Petrunya participa no acto para ga-
rantirse un ano enteiro de felicida-
de, pero a súa nai non pode enten-
der  isto  fóra  dos  códigos  tradicio-
nais.  A violencia  entre  ambas  está 
enraizada  en  algo  moito  máis  pro-
fundo e sinistro: a inxustiza vestida 
de tradición. 

Onde atopou á actriz protagonista?
É o seu primeiro papel no cinema. 
Zorica procede do Teatro Cómico de 
Skopje.  É marabilloso traballar  con 
comediantes  pola  impecable  com-
prensión que teñen do ritmo e dos 
tempos.  Adoito  tardar  en  escoller 
actores e ensaiar con eles. É un lon-
go  proceso  de  meses  xa  que  para 
min os ensaios son moi útiles e for-
man  parte  do  proceso  de  casting. 
Buscaba  a  alguén  que  transmitise 
unha fortaleza tranquila e persisten-
te e atopeino en Zorica. Nada máis 
vela souben que ela sería Petrunya.

Cales son as posibilidades para Pe-
trunya (tras estes feitos) de atopar 
o seu lugar na sociedade?
Ouvín que a moza real que colleu a 
cruz vive agora en Londres. Para ser 
sincera, a súa vida sería moi difícil 
de  quedar  en Stip.  Alégrame saber 
que tivo a oportunidade de marchar. 
Este ano, en Serbia, outra muller co-
lleu a  cruz.  Houbo celebración por 
iso. Afortunadamente o mundo está 
a cambiar.
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