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Tot va començar el 1996 amb La promesa, on un 
home blanc i europeu anomenat Roger –Olivier 
Gourmet–, que dirigia una empresa de construcció, 
es dedicava a l'explotació d'emigrants il·legals sense 
papers. Un accident provocava la mort d'un migrant 
de l'Àfrica subsahariana, i Igor –Jérémie Renier, el 
fill– prometia que ajudarà la seva família. La promesa 
va ser la pel·lícula que va marcar el camí estilístic 
dels Dardenne en el cinema, després d'haver donat 
algun tomb sense saber on anar. La promesa va ser 
l'inici d'una aventura complexa centrada sempre en la 
recerca d'algun gest de redempció dins del paisatge 
d'una Europa on sembla que mai hi hagi lloc pel perdó. 
A Tori et Lokita no hi ha cap promesa, ni es mostra cap 
gest d'ajuda. Els dos joves emigrants subsaharians 
que transiten per Seraing –la ciutat dormitori de Lieja 
on transcorre tot el cinema dels Dardenne– es troben 
abandonats al seu propi destí. Com tants emigrants, 
van ser víctimes de les màfies que els van maltractar 
fins que van arribar a algun lloc de la costa italiana 
on van poder aprendre una tendra cançó que sempre 
els ha acompanyat. Després van travessar diferents 
països i es van instal·lar a Bèlgica. Un cop han 
establert la residència a l'epicentre de l'Europa del 
benestar continuen sent presoners de les mateixes 
màfies que van traficar con sobre els seus cossos. 
Lokita ha de pagar diners a qui la van transportar a 
Europa, ha de mantenir el seu hipotètic germà mentre 
busca uns papers que puguin servir per regularitzar 
la seva situació. A més a més, es va comprometre 
a haver d'enviar diners a la seva família. Mentre no 
obtingui els papers que la legalitzin està obligada a 
traficar amb la droga, al servei d'un mafiós italià que 
manté un restaurant, al qual fins i tot li ha de concedir 
certs favors sexuals.
Els Dardenne ens ofereixen la pel·lícula més fosca de 
la seva carrera. Les institucions socials amb els seus 
protocols no ofereixen sortides als nouvinguts, les 
màfies operen convertint els emigrants en carn humana 

El mal d’Europa i el poder de la innocència

i la insolidaritat es posa de manifest en l'ambient. La 
insolidaritat comença per la reacció de tots aquells 
que no volen aturar-se a la carretera per ajudar els 
altres. El mal no es troba només en les màfies que 
provoquen un seguit de situacions inhumanes, a canvi 
de diners. El mal també està present en la insolidaritat 
social que, amb els petits gestos, distorsiona les 
estructures del sistema. El mal també s'amaga darrere 
la burocràcia que crea fronteres i obstacles als nou 
vinguts. Els germans Dardenne continuen fidels a 
ells mateixos, però a diferència d'altres pel·lícules a 
Tori et Lokita no hi ha cap redempció laica possible 
que ajudi als personatges, falta el gest essencial que 
tot ho trasbalsa. El petit Tori i la jove Lokita potser 
no necessiten trobar una redempció que a l'Europa 
actual sembla que estigui eclipsada. Tots dos estan 
filmats mentre mostren la seva dignitat humana. Els 
Dardenne capturen els seus gestos ii els posen en 
contrast amb la crueltat del món. Allò fonamental es 
troba en la pervivència de la innocència que marca 
la seva mirada. En el gest polític de reivindicar la 
innocència en un món sense innocència, és on es 
troba la clau de la pel·lícula. La clau de la pel·lícula 
es troba en la manera com capturen la mirada d'uns 
nens als quals el món els hi ha negat la possibilitat de 
créixer. Com sempre, els Dardenne van més enllà de 
tot el cinema social que de tant en tant mostren les 
pantalles. Ells ens demostren, una vegada més, que 
són uns grandiosos cineastes.
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