
  Sesión do 16 de novembro de 2011

CICLO AO NORDÉS 
(FINLANDIA + HOMENAXE Á MONTAÑA) 

A CEGAS 
FICHA TÉCNICA

Sokkotanssi. Finlandia, 1999. Cor, 90 min. Xénero: comedia, drama | Dirección 
e guión: Matti Ijäs | Produción: Kari Sara, Peeter Urbla (Dada-Filmi Oy) | 
Fotografía: Kari Sohlberg | Montaxe: Jukka Nykänen | Música: Eero Ojanen | 
Intérpretes: Marti Suosalo (Isä), Walther Gröhn (Jontti), Mikko Vanhala 
(Länki), Turo Rannema (Pikkis), Anni Asikainen (Eija) | Versión orixinal con 
subtítulos en castelán. 

SINOPSE

Dous rapaces de 9 anos, Jontti e Länki, crecen nunha 
vila costeira finlandesa nos anos 60. O soño de Länki e 
fuxir en barco e navegar os océanos. Jontti descubrirá 
que o seu pai non é o que aparenta, Cando este marcha 
con outra muller, Jontti tentará recuperalo. 

PREMIOS

Premio especial do xurado no Festival Mar de Plata 
2001.

CRÍTICA DE VARIETY

As aventuras de dous nenos de 9 anos que viven na 
Finlandia rural na década de 1960 están contadas con 
humor, nostalxia e un deseño de produción evocador 
en A cegas.  Historia episódica e sempre encantadora 
(primeira incursión na pantalla grande do televisivo 
Matti Ijäs desde 1992 con Lyrics and Lace), é o perfecto 
filme para  festivais de gama alta.

A historia esténdese durante catro estacións mentres 
Jontti (Walter Gröhn) fala en voz en off da súa familia 
autoritaria e faise amigo do veciño rebelde, o orfo Länki 
(Mikko Vanhala).

 O pai de Jontti (Martti Suosalo) é un xardineiro cun 
ollo errante que, pouco despois de que naza o seu 
segundo fillo, embárcase nunha aventura amorosa 
coa dona da tenda de alta fidelidade (Henna 
Hakkarainen) da súa vila costeira.

Os mozos gástanlle bromas ao seu profesor de 
ximnasia, van ao cinema e aprenden unha nova 
técnica para cazar aves comestibles,baixo a tutela dun 
vello indixente. Cando un barbeiro ambulante pasa 
pola vila, Jontti marcha nunha expedición 
improvisada para rescatar ao seu pai mullereiro, que 
non quere ser rescatado.

A decoración de época e os mobles son fabulosos. A 
fotografía, repleta de paisaxes escarpados e unha 
pátina agradable de cor verde azulada, é nítida e 
clara. O reparto están moi ben en todos os ámbitos, 
cunha mención especial aos dous raparigos.

Matti Ijäs volve amosar as súas dotes para facer 
comedia e traxedia simultaneamente, de xeito que o 
público ás veces non sabe se rir ou chorar. Un 
precioso retrato da sociedade finlandesa, coas súas 
verdades e tensións subxacentes, a través de dous 
personaxes reais e xenuínos que pasan da infancia á 
madurez.
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