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Mellor Película
 

SINOPSE
a

Unha familia tan afectuosa como de-
sastrosa viaxa  por  estrada a  través
dun escarpado páramo.  Pero,  onde
van? No asento de atrás, papá leva a
perna escaiolada, pero necesita esa
escaiola realmante? Mamá ri e chora
todo o tempo. O neno converteu o
coche nunha sala de karaoke, e to-
dos están pendentes do can enfermo
e póñense nerviosos os uns aos ou-
tros. Só o misterioso irmán permane-
ce en silencio.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que decidiu debutar como di-
rector con esta película?
Había dous temas dos que tiña moi-
tas ganas de falar. O primeiro é inevi-
table:  todos  sabemos  que  Irán  ten
condicións de vida moi difíciles. Hai
unha gran diferenza de pensamento
entre xeracións. Dous dos meus me-
llores  amigos  tiveron  que  fuxir  de
Irán. Exactamente o traxecto que se
ve no filme é o mesmo camiño polo
que escaparon eles e moitas persoas
que tiveron que abandonar Irán por
motivos políticos, relixiosos...
Interesábame moito contar a historia
dun mozo que en realidade non de-
sexa abandonar Irán, pero que que-
da sen alternativas. Inquiétame moito
como tanta xente está obrigada a fu-
xir  para poder ter unha vida con li-
berdade. Irán era un país case occi-
dental que estaba forzado a ser de-
masiado árabe ou oriental, cando en
realidade esa non era  nosa menta-
lidade. Todo o que se ve na película
a ese respecto, pasa así na realida-
de. Aí Hit the Road ten algo de docu-
mental. 

O outro motivo é a tensión familiar
que hai detrás. Apetecíame falar de
alguén que se sente incomprendido
e diferente á súa familia. O persona-
xe non entende por que o acompa-
ñan.  En  certo  xeito  sentíame  moi
identificado con esta historia. Eu es-
tou  nunha  familia  na  que  todo  o
mundo  se  dedica  ao  cinema  con
éxito.  Non podía evitar  sentir  unha
barreira entre eles e eu. Quería ato-
par  a miña identidade lonxe deles,
pero escollín unha profesión na que
todos os que me rodean entenden
máis que eu. 
a

Sentía a responsabilidade de con-
tinuar o legado do seu pai, o re-
coñecido cineasta Jafar Panahi? 
Escaparme de quen son,  de  onde
veño e de quen é o meu pai era un
reto.  Hai  anécdotas  que  agora  re-
cordo e que empezan a ter sentido
moitos  anos  despois.  Cando  facía
algunha travesura e chamaban aos
meus pais  para explicarlles  que fi-
xera algo mal, os meus pais empe-
zaban a ter máis pistas de quen era
eu en realidade. Durante anos esti-
ven a tentar tapar a miña verdadeira
personalidade,  deixar  algo  fóra  do
alcance da miña familia. No colexio
tampouco  quería  que  se  soubese,
non quería ser famoso Sempre qui-
xen  seguir  o  meu  propio  camiño.
Non foi fácil ser fillo do meu pai. 

A música é unha parte moi impor-
tante da historia. 
Antes de facer cinema traballei moi-
to tempo nese eido. Desde o princi-
pio tiña claro a música que quería
na película, tanto clásica como mo-
derna. A música popular que apare-
ce é de cando eu era pequeno. Este
tipo de sons xa non se fai en Irán. A
música alegre desapareceu das no-
sas vidas. Esas cancións lévanme á
miña  infancia,  cando  ía  de  vaca-
cións cos meus pais. Pasaron 40 

anos e a música segue sendo a mes-
ma que nos anos 60, 70 e 80. É sim-
bólico do que pasou. En certo xeito
é como se tanto o neno pequeno co-
mo o maior fosen versións de min.
Vós  se  cadra  non  vos  decatades
porque non entendedes farsi, pero a
música alegre persa ten algo moi es-
traño porque a letra ten algo nostál-
xico e triste mentres que a música é
para  bailar.  A  palabra  e  a  melodía
non encaixan, algo que non pasa na
maioría de linguaxes. En Irán é así.
Creo que iso representa moi ben a
cultura  persa.  A  pesar  da  dor,  se-
guen pensando que a vida é bela. 
a

Traballou como axudante de direc-
ción en varias películas do seu pai.
Houbo algo desa experiencia que
quixese adoptar na súa ópera pri-
ma ou  algo que tivese  claro  que
non quería? 
En  realidade  non.  Nesas  experien-
cias co meu pai non xurdiu nada que
me fixese pensar que non quería al-
go  así  na  miña  película.  Unha  das
cousas  que  aprendín  con  el  é  que
cada un ten o seu estilo e precisa-
mente iso é o interesante. Se o meu
pai  fixese  as  cousas  doutro  xeito,
seguramente non tería o éxito que ti-
vo.  El  sempre tivo moi  claro  o que
quere facer co seu cinema.
A pesar do que dixen da relación coa
miña  familia,  todo  me serviu  como
unha gran aprendizaxe para conver-
terme  na persoa  e  no  director  que
son  hoxe.  Son  froito  das  experien-
cias  e  ensinanzas  que  recibín  da
xente da miña contorna. Unha virtu-
de que si me quixen quedar é a súa
enorme paciencia á hora de dirixir. É
moi amable e comprensivo cos erros
do seu  equipo.  Ese non é  precisa-
mente o meu carácter, pero velo en
movemento fíxome darme conta de
que  é  a  mellor  actitude  para  facer
unha película. 

A programación regular do Cineclube regresará en 2023 


