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O DÍA MÁIS FELIZ NA VIDA DE OLLI MÄKI

FICHA TÉCNICA

Hymyilevä mies. Finlandia, 2016. B/N, 92 min. Xénero: Drama | Dirección:
Juho Kuosmanen |  Guión:  Mikko  Myllylahti |  Produción:  Jussi  Rantamäki
(Aamu Filmco, ONE TWO Films, Tre Vänner Produktion AB) | Fotografía:  Jani-
Petteri  Passi  |  Montaxe:  Jussi  Rautaniemi |  Música:  Laura  Airola,  Joonas
Haavisto, Miika Snåre | Intérpretes: Jarkko Lahti (Olli), Oona Airola (Raija),
Eero Milonoff (Elis),  Joanna Haartti (Laila), Esko Barquero (Snadi)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2016
Mellor Película (Un Certain Regard)
Premios do Cinema Europeo 2016
Premio FIPRESCI

SINOPSE

No verán de 1962, Olli Mäki aspira ao
título de campión do mundo de peso
pluma  en  boxeo.  Este  campionato
pode mudar a súa vida para sempre.
Só  ten  que  perder  peso  e  concen-
trarse.  Pero  hai  un  problema:  Olli
namorou de Raija.

NOTAS DO DIRECTOR

O talante esencial d'O día máis feliz
na vida de Olli Mäki  é a luz. Aínda
que é unha historia sobre unha crise
existencial e a procura dun mesmo,
para a narración é crucial non envor-
callarse no bulleiro, senón voar co-
mo unha cometa.

A prosperidade do meu filme de gra-
dación,  The Painting Sellers,  púxo-
me nunha situación bastante angus-
tiosa tras gañar o primeiro premio da
selección  Cinéfondation  do  Festival
de Cannes e de que me prometesen,
como parte do premio, que a miña
primeira longa se estrearía na selec-
ción oficial de Cannes. En Finlandia
considerábanme unha “nova prome-
sa”;  lembro  estar  sentado  no  meu
escritorio, rumiando no que eu pro-
metera exactamente e a quen. Era
moi afagador, pero segundo pasaba o
tempo, empecei a sentirme máis an-
sioso polo feito de que había xente
que non coñecía  que esperaba que
eu  fixese  cousas  para  as  que  non
estaba  preparado.  Angustieime  coa
idea de cumprir expectativas que co-
mezaba a sentir profundamente. Era
quen de razoar e decatarme de que
a carga de manter aos meus clientes
satisfeitos  residía  na  miña  propia
mente, pero aínda así, a verdade era
que a miña creatividade e a miña ca-
pacidade para emocionarme coa ci-
nematografía tocaran fondo.

A idea d'O día máis feliz na vida de
Olli Mäki  chegou como alivio a esta
situación angustiosa. A película está 

inspirada nunha historia real, e Olli
Mäki  é  un  boxeador  moi  coñecido
na actualidade. Nada máis comezar
a súa carreira profesional, Olli tivo
a oportunidade de pelexar contra o
campión do mundo de peso pluma,
o norteamericano Davey Moore. En-
tón,  ante  un  estadio  a  rebordar,
perdeu o combate de xeito vergo-
ñoso no segundo round.

Máis  adiante,  Olli  Mäki  afirmaría
que foi o mellor día da súa vida.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cando coñeceu a historia do com-
bate de Olli Mäki, e por que quixo
facer un filme sobre o tema? 
En 2011 coñecín  a Olli  e  Raija en
Kokkola. Olli  está moi enfermo de
Alzheimer, pero lembra as súas his-
torias  do  pasado.  Faloume do  seu
combate de 1962, e cando rematou
a historia  dicindo “Foi  o  día  máis
feliz da miña vida”  cun sorriso na
cara,  pregunteille con incredulida-
de: “E logo?” Entón faloume de que
comprou o anel de compromiso con
Raija  ese  mesmo  día.  Pensei  que
era unha bonita historia,  pero de-
masiado clásica para volver conta-
la.  Con todo,  as semanas  transco-
rrían e a historia de Olli permanecía
na miña mente. Por que comprou o
anel ese día? Non sei moito de bo-
xeo, pero se un está a preparar un
campionato do mundo, debería es-
tar concentrado ao 100% no comba-
te. A medida que comecei a indagar
na historia de Olli, deime conta de
que estaba chea de detalles precio-
sos e unha complexidade que a sa-
caban da normalidade para conver-
tela en algo único. A beleza está no
detalle, escoitei algunha vez.
Pronto vin que a historia de Olli non
trataba só sobre perder o combate
e gañar o amor, senón sobre atopar
o propio  camiño  cara  á  felicidade
con independencia das expectativas
do exterior. O combate e a partici-
pación de Olli foron un choque de
visións do mundo: un comunista du-
nha pequena vila finlandesa presio-
nado para converterse nunha estre-
la da industria do espectáculo nor-
teamericana.

Implicouse Mäki na película? 
Por  desgraza,  Olli  está  gravemente
enfermo e non foi plenamente cons-
ciente da película. Raija foi de gran
axuda para nós. Durante a rodaxe vi-
sitáronnos  varias  veces;  fan  un ca-
meo na última escena, cando os pro-
tagonistas se comparan cos anciáns e
aspiran a ser coma eles.  

Por que decidiu rodar a película en
branco e negro e en 16mm?
Decidímolo dous meses antes da ro-
daxe. Probamos varios materiais di-
ferentes, celuloide e dixital, e foi o
Kodak Tri-X o que tiña a textura ade-
cuada. É branco e negro reversible,
un material moi característico. Non
é  só  o  aspecto,  senón  a  sensación
que dá. Todo o que se roda con esa
fita adopta un aire de principios dos
anos 60. Tras ver as probas, a deci-
sión era fácil. Pensamos que o mate-
rial  trasladaría  ao  público  á  época
sen ter que destacar o período con
primeiros planos de obxectos distin-
tivos, coches ou peiteados. Tivemos
que  pedir  todas  as  existencias  que
quedaban en Europa e Estados Uni-
dos, e Kodak tivo que fabricar máis. 

Por que fixo que o combate e o bo-
xeo ocupasen tan pouco espazo?
Queriamos  centrarnos  no  que  está
oculto. O filme trata máis do  back-
stage que do escenario. Quería mos-
trar o boxeo só como unha parte da
vida diaria, e non elevalo a algo sim-
bólico  ou  superior  ás  demais  esce-
nas. Iso vai da man co tema do fil-
me. Doutra banda, cando sabes que
Rocky VII está a facerse á vez, xa se
ociparán eles das escenas de loita, e
ti es libre para centrarte no contac-
to visual e no voo de cometas.

Que quería transmitir coa película?
Sempre é bo pararse a pensar que o
que conta é a meta final.  Estamos
rodeados por publicidade que anun-
cia o éxito,  pero antes  deberiamos
descubrir o que entendemos por éxi-
to. Vivimos nun mundo competitivo;
polo menos, en Finlandia a xente es-
tá moi preocupada sobre o que pen-
san  os  demais.  A  competencia  é
esencial no deporte, pero no cotián
está a destruír a beleza da vida. 

A programación regular do Cineclube regresará despois do parón de Semana Santa


