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Organitza: Col·laboren:



A Bèlgica un nen i una noia, que arribaren sols 
d'Àfrica, afronten les difícils condicions de l'exili 
amb la seva forta amistat.

LA CRITICA DIU

La	 nostra	 pel·lícula	 explica	 la	 història	 d'una	
amistat,	 una	 amistat	 bella	 i	 intensa,	 no	 una	
amistat	traïda	sinó	infal·lible.

Vam	imaginar	aquesta	amistat	com	el	nucli	de	
la	 nostra	 pel·lícula	 on	 els	 dos	 personatges	
principals,	 Tori	 i	 Lokita,	 prenien	 vida	 com	 a	
éssers	 humans	 únics,	 més	 enllà	 de	 la	 imatge	
deFinida	pels	mitjans	de	comunicació	dels	joves	
migrants	 coneguts	 com	 a	 "menors	 estrangers	
no	 a c ompanya t s " .	 L a	 s e v a	 s i t u a c i ó	
d'adolescents	 exiliats,	 solitaris,	 explotats	 i	
humiliats	pren	una	nova	dimensió	gràcies	a	 la	
seva	amistat.

Per	a	Lokita,	l'adolescent,	i	Tori,	el	nen,	tots	dos	
procedents	d'Àfrica,	Camerun	i	Benín,	l'amistat	
no	 és	 només	 estar	 l'un	 per	 l'altre,	 ajudar-se	
mútuament	 per	 pagar	 els	 contrabandistes,	
regularitzar	 la	 seva	 situació,	 trobar	 feina	 el	
mercat	negre,	enviar	diners	a	les	seves	famílies,	
etc...	 També	 es	 tracta	 de	 no	 poder	 ser	 l'un	
sense	 l'altre,	 d'estimar-se	 com	 a	 germà	 i	
germana,	de	fer	una	família	per	no	estar	sols	a	
les	 fosques	 amb	 els	 seus	 malsons,	 per	 ser	
consolats	amb	un	gest,	una	paraula	o	una	cançó	
per	 evitar	 enfonsar-se	 en	 la	 solitud	 i	 els	 atacs	
de	pànic.

SINOPSI

Guió i direcció: Jean-Pierre i Luc Dardenne
Fotografia: Benoît Dervaux
So: Jean-Pierre Duret
Producció: Jean-Pierre i Luc Dardenne
Muntatge: Marie-Hélène Dozo
Duració: 89 m.

«Si	hi	ha	pel·lícules	que	arriben	primer	a	l'esperit	
per	 després	 arribar	 el	 cor,	Tori	 y	 Lokita	 és	 una	
d'aquestes.»	Olivier	Bombarda

«Una	 altra	 gemma	 humanista	 dels	 Dardenne	
q u e	 p o s e n	 e l s	 s e u s	 p e r s o n a t g e s	 e n	
circumstàncies	 límits	 mentre	 ressalten	 la	 seva	
dignitat	intrínseca.»

«El millor cine social possible, tan real i emotiu 
com devastador.» Randy Meeks

«La clau de la pel·lícula està en la reivindicació de 
la innocència dintre d'una societat cruel. Com 
capturen la mirada dels nens va més enllà de tot el 
cinema social i demostra que els Dardenne són uns 
grans cineastes.» Àngel Quintana

El	 nostre	 repte	 com	 a	 realitzadors	 ha	 estat,	
dintre	 del	 marc	 d'una	 trama	 de	 pel·lícules	 de	
suspens	i	aventures,	Filmar	l'assistència	mútua	i	
la	 tendresa	d'aquesta	amistat	entre	els	nostres	
dos	protagonistes,	una	amistat	que	arriba	Fins	al	
punt	 d'un	 possible	 autosacriFici	 per	 salvar	
l'altre.

Hem	volgut	que	el	micròfon	i	la	càmera	segueixi	
molt	 de	 prop	 els	 jocs,	 les	 cançons	 i	 els	 gestos	
tendres	que	tenen	l'un	per	l'altre	i	que	dibuixin	
aquesta	 amistat	 que	 els	 permet	 resistir	 les	
proves	 de	 la	 seva	 diFícil	 condició	 d'exiliats.	 La	
seva	 amistat	 demostra	 ser	 el	 refugi	 d'una	
preciosa	 dignitat	 humana	 conservada	 enmig	
d'una	 societat	 cada	 cop	 més	 guanyada	 per	 la	
indiferència,	 si	no	pel	 cinisme	dels	 seus	propis	
interessos.

Donada	la	joventut	dels	personatges	principals,	
vam	 decidir	 no	 treballar	 amb	 una	 actriu	
professional	 i	 un	 actor	 professional.	 El	 procés	
de	 càsting	 va	 ser	 molt	 important,	 sobretot	
perquè	els	demanàvem	no	només	que	actuessin	
sinó	 que	 cantessin.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 resta	 de	
papers,	 vam	 triar	actors	 i	 actrius	professionals	
o	no,	el	principal	és	que	no	fossin	tan	coneguts	
que	 poguessin	 donar	 al	 públic	 expectatives	
incorrectes	de	la	trama.

Jean-Pierre	i	Luc	Dardenne

ELS DIRECTORS

Jean-Pierre	 Dardenne	 (1951)	 i	 Luc	
Dardenne	 (1954)	són	guionistes,	 realitzadors	
i	 productors	de	 la	província	belga	de	Lieja	 on	
han	 rodat	 tots	 els	 seus	 llargmetratges.	 Jean-
Pierre	 va	 estudiar	 art	 dramàtic	 i	 Luc	 FilosoFia.	
Els	anys	setanta	van	començar	a	treballar	en	el	
teatre	 com	 ajudants	 de	 direcció	 d'Armand	
Gatti.	 Del	 1974	 al	 1977	 comencen	 a	 rodar	
documentals	 històrics,	 sobre	 moviments	
socials	i	sobre	emigració.	El	1975	creen	la	seva	
productora	 Dérives	 que	 els	 permet	 ja	 des	 de	
l'inici	 ser	 independents	 i	 més	 tard	 produir	
obres	 d'altres	 realitzadors	 (com	 Ken	 Loach	 o	
Costa-Gravas).	 El	 1987	marca	 el	 seu	pas	 a	 les	
obres	 de	 Ficció	 amb	 Falsch,	 l'adaptació	 d'una	
obra	 teatral.	 A	 partir	 d'aquí	 la	majoria	 de	 les	
seves	pel·lícules	ja	són	de	Ficció,	tot	i	que	amb	
un	estil	de	documental	que	les	marca.
El	seu	cinema	es	caracteritza	per	estar	depurat	
de	 grans	 efectes,	 per	 una	 util ització	
predominant	 de	 la	 steadycam	que	 segueix	 les	
cares	 i	els	cossos	sempre	en	trànsit,	 	en	plans	
s e q ü è n c i a ,	 s e n s e	 f o n s	 m u s i c a l s	 i	
majoritàriament	 amb	 actors	 no	 professionals.	
Els	 temes	són	els	conFlictes	 familiars	o	socials	
del	 nostre	 temps:	 els	 conFlictes	 de	 la	
desindustrialització,	 l'atur,	 l'emigració,	 la	
radicalització	islàmica	i	d'altres...
Són	els	realitzadors	belgues	amb	més	projecció	
internacional.	 La	 majoria	 de	 les	 seves	
pel·lícules	 han	 estat	 nominades	 al	 Festival	 de	
Cannes	on	han	 guanyat	 la	 Palme	d'or	 en	dues	
ocasions.

PARLEN ELS DIRECTORS

ACTE club de cinema funciona gràcies a les persones 
associades i amb les subvencions de l'ajuntament i de la 
diputació. Si ens vols ajudar i col·laborar, fes-te sòcia. 
Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com
https://www.facebook.com/actecambrils
https://acte596479031.wordpress.com/
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