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SINOPSE
a

Corren os tempos do Imperio Sovié-
tico antes da Revolución de Outubro,
cando Rusia loitaba pola colectiviza-
ción. Un desgraciado perdedor sofre
as  desventuras  do  avaricioso  clero,
dun cabalo canso e dun celeiro am-
bulante na súa procura da felicidade
colectivizada.

CRÍTICA DE EDUARDO LILLO

“Non podo ficar en silencio, porque
hoxe  vin  como  ri  un  bolxevique!”,
dixo Sergei Eisenstein sobre A felici-
dade de  Aleksandr  Medvedkin.  Ta-
mén Chris Marker: o descubrimento
de tan insólito material será o xerme
de  dúas  das  súas  obras  máis  va-
loradas,  O tren en marcha  e  O de-
rradeiro bolxevique.
a

Lunacharski, comisario de Instrución
Pública  e  autor  teatral,  encargou  a
Medvedkin,  xunto  a  outros  compa-
ñeiros, a posta en funcionamento do
proxecto  do  “cinema-tren”.  Durante
case un ano,  entre 1932 e  1933,  o
grupo  de  cineastas  percorreu  gran
parte do vasto territorio ruso filman-
do e proxectando as conquistas e os
obstáculos  do  campesiñado  para
adaptarse á nova organización. 
a

A felicidade supón unha encrucillada
na vida de Medvedkin e un punto de
inflexión na historia do devir artístico
da  Unión  Soviética.  Tras  o  decreto
de  abril  de  1932,  quedou  fixada  a
fórmula oficial da estética do Estado
como un “método artístico que esixe
unha representación verídica, histori-
camente  concreta  da  realidade  no
seu desenvolvemento  revolucionario
e  orientada  cara  á  transformación
ideolóxica e educativa dos traballa-
dores no espírito do socialismo”. É o
realismo socialista. 
a

A outra coordenada histórica de refe-

rencia  é  a  finalización  do  Primeiro
Plan Quinquenal (1928-1932). A ci-
nematografía soviética terá que dar
testemuño das reformas e os logros
estatais, empezando pola colectivi-
zación. 
a

É na plasticidade da comedia  slap-
stick onde se configurará a sorpren-
dente  proposta  de  Medvedkin.  En
realidade,  xa  outros directores  bo-
taran  man  de  xéneros  puramente
americanos. O lema do cinema-tren,
“hoxe  filmamos,  mañá  exhibimos”,
que  acentuaba  a  inmediatez  dos
seus  documentos,  imprime  aquí
unha  desmesurada  sinceridade  e
transparencia carentes de toda pá-
tina  mistificadora.  Doutra  banda,
Medvedkin,  quen  se  definiu  como
“fillo de campesiños, neto de cam-
pesiños,  e campesiño de sangue”,
sitúa a súa historia no mesmo cora-
zón da cultura popular conferíndolle
unha  riqueza  visual  extraordinaria
ao filme.
a

Pódese establecer  unha dobre  es-
trutura temporal con arranxo ao ar-
gumento do filme que nos presenta
a acción antes e despois da trans-
formación revolucionaria. Na primei-
ra parte, Medvedkin relata a historia
de  Khmyr,  a  súa  “muller-cabalo”
Anna e Foska, o seu veciño kulak,
enmarcada nun ámbito rural.  Men-
tres que nos primeiros minutos ve-
mos o pracenteira que resulta a vida
para Foska, a fortuna non sorrí á in-
feliz parella, polo que Anna exhorta
a Khmyr a saír e buscar a felicidade.
a

Medvedkin recorre á esaxeración, á
hipérbole  e  á  caricatura  grotesca
para  articular  os  gags  con críticas
devastadoras cara a institucións co-
mo  a  Igrexa  Ortodoxa,  refuxio  de
avaros clérigos, ou ao exército za-
rista  (unha  masa  de  uniformados
ocultos tras idénticas máscaras con

aspecto  rosmón).  Outro  elemento
que combina e reforza o sentido có-
mico  é  o  intercambio  das  nocións
convencionais  do  masculino  e  o
feminino. 
a

Lonxe  de  presentarnos  un  heroe
exemplar  ou  unha  encarnación  de
todos os  valores  positivos  da nova
sociedade,  temos  a  un  personaxe
débil, desorientado, excéntrico e con
características infantís opostas a to-
da lóxica racional. Khmyr encarna as
angustias, as dificultades e a violen-
cia  sufrida  polo  campesiñado  ruso
ao longo da historia. Como Chaplin,
o personaxe nace da denuncia máis
explícita da realidade. O resultado é
a inadaptación tanto á vella como á
nova  sociedade.  Medvedkin  explí-
canolo  no  título  da  película:  o  seu
concepto  da  felicidade  baséase  na
posesión da propiedade. Esta era a
postura  do  cineasta  respecto  ao
campesiñado  ruso,  chocando  de
cheo coa súa crenza na imposibilida-
de  de  artellar  a  prosperidade  indi-
vidual sen que obstaculice ou impida
a dos demais, pois o que realmente
move a Medvedkin é o benestar de
todo o pobo.
a

O camiño que emprende Khmyr pre-
séntase como un xogo de realidade-
fantasía que atravesa toda a película.
Os constantes fracasos do  protago-
nista,  provocando  fisuras  no  futuro
optimista preconizado polo novo Es-
tado,  acompáñanse   de  elementos
excéntricos  e  cómicos  que  evitan,
aos  ollos  do  poder,  considerar  da-
niño o elemento melodramático por
canto que un personaxe inadaptado
puidese  suscitar  a  identificación  e
adhesión  por  parte  das  clases  po-
pulares. Desta forma, a combinación
entre  o  cómico  e  o  melodramático
estará  sempre  suxeita  a  exaltar  a
realidade por encima do escapismo.
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