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VILA DE SILENCIO

FICHA TÉCNICA

Vaiennut  kyl. Finlandia,  1997.  Cor,  78  min.  Xénero:  thriller  |
Dirección  e  guión: Kari  Väänänen  |  Guión:  Kari  Väänänen   |
Produción: Aki  Kaurismäki,  Mika  Kaurismäki  (Villealfa
Filmproduction  Oy)  |  Fotografía:  Timo  Linnasalo |  Música: Ismo
Alanko |  Intérpretes:  Taisto Reimaluoto (investigador), Sari Havas
(muller  do  investigador),  Taneli  Mäkelä  (Pukari),  Vesa  Vierikko
(Mandollini), Juhani Niemellä (Määttä), Antti  Majanlahti (Luihu) |
Versión orixinal con subtítulos en castelán. 

SIPNOSE

Cando o investigador dun asasinato nunha vila afastada renuncia por “motivos de saúde”, un mozo policía decide que
debe optar por métodos máis contundentes. Aínda así debe enfrontarse cos veciños que din non saber nada e  coa súa
propia sede de vinganza. 

PRESENTACIÓN DO CINECLUBE DE TRONDHEIM

A raíz do éxito dos irmáns Kaurismäki, ao seu redor xurdiu unha interesantísima xeración de directores finlandeses que
logran transmitir a verdadeira esencia do seu país. Vila de silencio non é unha excepción neste sentido. Un novo
policía chega a unha aldea remota co fin de resolver un crime que permaneceu sen resolver durante demasiado
tempo. O detective máis vello, que xa tratou o asunto, ten a xubilación anticipada por razóns de saúde. O novo oficial
decidiu que resolverá este asunto, mesmo se ten que ser coa violencia. Os habitantes, secretos e hostís, non cren que
ese policía da cidade poida poñelos contra as cordas. A vila está gobernada por un ogro feo e arrogante de camisa rosa
e os seus amigos. Eles lle complicarán a vida ao noso home, e el saberá que estes e a maioría da xente saben máis do
que din. O policía obsesiónase tanto perseguindo aos sospeitosos que antepón a vinganza persoal á xustiza.
Vila de silencio é unha película de terror, pero tamén ten algúns toques humorísticos. Kari Väänänen (o actor fetiche
de Kaurismäki, metido aquí a director) tivo a idea para o filme durante unha viaxe de negocios a Estocolmo, na que
coñeceu a un home que lle preguntou se lembraba o asasinato de Kyllikki Saari. Väänänen naturalmente lembraba os
detalles básicos do asasinato máis famoso de Finlandia, que fica sen resolver, pois el mesmo naceu o mesmo ano en
que se cometera e estivera seguindo as suxestións dos xornais sobre o acontecido. Este home díxolle que viviu na
cidade natal Kyllikki cando o asasinato ocorreu. Tamén afirmou que sabía quen fora o asasino, e que o fixeran todos os
habitantes da vila. Contoulle esta historia coa esperanza de que Väänänen fixese unha película sobre ela. Así, a
historia aquí é ficción, pero está baseada en feitos reais moito máis complexos.
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