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LIFE FEELS GOOD

FICHA TÉCNICA

Chce sie zyc. Polonia,  2013. Cor, 100 min. Xénero: Drama |  Dirección e
guión:  Maciej  Pieprzyca |  Produción:  Wieslaw Lysakowski  (Tramway Film
Studio) | Fotografía: Pawel Dyllus | Montaxe: Krzysztof Szpetmanski | Músi-
ca: Bartosz Chajdecki | Intérpretes: Dawid Ogrodnik (Mateusz), Kami Tkacz
(Mateusz de novo),  Dorota Kolak (nai),  Arkadiusz  Jakubik (pai), Katarzyna
Zawadzka (Magda),  Anna Nehrebecka (Anka), Helena Sujecka (Matylda)
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a

Toda a súa vida, Mateusz ouviu que
el era un vexetal. Sofre parálise ce-
rebral desde o seu nacemento e non
pode falar, os médicos opinan que é
mentalmente discapacitado. Os seus
pais teñen a esperanza de que poida
entender,  pero  os  especialistas  né-
ganse a crer que é un ser intelixente
e suxiren que se  lle  interne nunha
residencia.  Mateusz  pensa  e  sente
como calquera  outra  persoa.  A súa
misión de cada día é tentar facerse
entender;  unha  oportunidade  máis
para probar que están equivocados.

NOTAS DO DIRECTOR

O guión de Life Feels Good está ba-
seado nunha historia  real.  Przemek
(é o nome da persoa que inspirou a
película)  naceu  con  parálise  cere-
bral. A pesar de que o seu corpo non
lle responde, a súa mente é a dunha
persoa sa e intelixente. Estivo inter-
nado nunha clínica, considerado du-
rante anos como unha persoa men-
talmente discapacitada ata o día en
que  se  descubriu  que  o  verdadeiro
obstáculo fora que ninguén soubera
como chegar a el. A historia de Prze-
mek/Mateusz é ante todo un pretex-
to para preguntarnos sobre cuestións
existenciais: a vida, a morte, a fe, o
amor,  a  normalidade  e  a  compren-
sión. 

A  vida  leva  inequivocamente  mo-
mentos de tristeza ou alegría, é un
estado  intermedio  entre  estes  sen-
timentos,  entre  un  funeral  e  unha
voda. A vida é tráxica e cómica á vez
por tanto, o xénero da película é a
traxicomedia. A linguaxe do filme é
o propio dun documental. Varias es-
cenas foron rodadas nunha clínica de
enfermos  mentais  con  pacientes
reais. 

Life  Feels  Good é  ante  todo  unha
historia universal con mensaxe posi-
tiva. Nunca te rendas fronte a limi-
tacións  e  obstáculos,  goza  da vida

tal  como  é.  A  felicidade  pódese
atopar nos momentos máis inespe-
rados.  Creo que a  historia de Ma-
teusz vai ser comprendida e vivida
por espectadores de todo o mundo.

CRÍTICA DE EL ANTEPENÚLTIMO
MOHICANO

“Cando es un vexetal, ninguén che
entende.”  Nesta  declaración  de
Mateusz (interpretado con gran sol-
vencia por Dawid Ogrodnik) quedan
condensados tanto o argumento co-
ma o ton dun filme que, explicita-
mente  inspirado  nun  feito  real,  a
priori tiña todas as papeletas para
devir unha típica historia sentimen-
taloide sobre o sufrimento do enfer-
mo e a autosuperación, tan do gus-
to das amplas audiencias. Afortuna-
damente, o magnífico labor de Ma-
ciej Pieprzyca converte a Life Feels
Good nunha proposta tan ecléctica
como potente, grazas a un conxun-
to de achados discursivos que dotan
a obra do distanciamento suficiente
para manter un equilibrio perfecto
entre contención e emotividade.

Para empezar,  resulta inmellorable
o punto de vista elixido para narrar
a trama: xunto á exposición extrín-
seca  propia  do  cinema,  que  fai
coincidir  a  mirada  do  espectador
coa  dos  personaxes  que  rodean  a
Mateusz,  insírese  a  glosa  continua
do que acontece mediante a voz en
off  do  protagonista.  Iso  propicia
unha  dialéctica  constante  entre  a
aparencia dos seus actos e a inten-
cionalidade dos mesmos, feito que
logra  a  implicación  do  público  de
forma máis efectiva que se Pieprzy-
ca se limitase a expor a longa loita
de  Mateusz  por  facerse  entender.
Esa dialéctica dá lugar a un xogo de
contrastes  cuxa  modulación  é  tan
ampla e variada como a da propia
vida,  das  gargalladas  ás  bágoas.
Grazas a este feito, Life Feels Good
está impregnada de elementos moi
pouco convencionais  neste tipo de
biopics  sobre  discapacitados:  un
sentido do marabilloso case irrealis-
ta ou un humor negrísimo. Así mes-
mo, a estruturación do relato nunha
serie de episodios separados por uns

intertítulos enigmáticos ata a recta
final  da  obra  incide  no  carácter,
máis  que  subxectivo,  confesional,
dunha  peza  que  exerce  de  diario
persoal  do  protagonista,  feito  que
tamén motiva o carácter fragmenta-
rio  do  contado,  a  abundancia  de
elipses e a narración diferida. Se a
todo isto se lle  suma unha realiza-
ción sutil e delicada, que sabe mo-
dular o seu acento en virtude do que
sucede, temos ante nós un filme moi
notable,  cuxa orixinalidade non es-
triba no extravagante senón no me-
surado, ao ser quen de mesturar sen
estridencias  unhas  imaxes  de corte
poético  e  lixeiramente  fantásticas
xunto a outras de notas cómicas ou
ben secamente realistas.

Así,  non  é  desatinado  afirmar  que
Life Feels Good é  unha especie de
mestura  entre  O meu pé esquerdo
de Jim Sheridan e  Amélie de Jean-
Pierre Jeunet, pois ofrece, por unha
banda,  o  retrato  dun  minusválido
afastado de paternalismos e focali-
zado  no  personaxe  central,  e  pola
outra constitúese nunha oda ao mi-
lagre cotián da existencia que pode
impregnar a realidade máis prosaica
ou dramática a pouco que se posúan
os  ollos  pertinentes.  Sen dúbida,  a
soñadora  banda  sonora  de  Bartosz
Chajdecki contribúe a acentuar esa
percepción. É sintomático que a fo-
tografía de Pawel Dyllus contrapoña
a  grisácea  cotianidade  de  Mateusz
con eses momentos nos que a vida
parece ter sentido; non en balde, a
trama, ao abarcar máis de 20 anos
da historia contemporánea de Polo-
nia (de 1987 a 2010), é tamén o re-
flexo da transición desta nación des-
de un réxime comunista marcado po-
lo illamento e as carencias (o que en
parte explica o erróneo diagnóstico
de Mateusz) ata a súa inserción no
mundo  moderno  (coa  aparición  do
computador  na  vida  do  protagonis-
ta). Life Feels Good está impregnada
dunha espiritualidade deísta onde a
procura  do  propio  lugar  no  mundo
non se traduce na obtención de fa-
ma, diñeiro ou poder, nin sequera no
amor, senón na serenidade e a ple-
nitude da propia aceptación.
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