
 
 

 Wallay 

No són moltes les oportuni-

tats per jutjar un film africà, 

exceptuant els que s' s'exhibei-

xen a festivals internacionals. 

D’aquí que ens resulti molt 

satisfactori veure aquesta 

pel·lícula que il·lustra sòbria-

ment una cultura diferent 

com és la de Burkina Faso. 

Dirigida pel documentalista 

Bemi Goldblat, aquesta comè-

dia dramàtica de ficció       

permet, alhora, complir        

les funcions d’un bon           

documental. 

 

El relat basat en el guió d’en 

Els dijous del 

Cineclub 

   Cinema per decobrir. Burkina Faso  |  22 d’octubre 2020   |  Sessió única 20.00  h 
   En col·laboració amb el Festival de Cine Africano (FCAT) 

David Bouchet, ens presenta 

l’Ady, un adolescent de 13 

anys, que degut a problemes 

de conducta, el seu pare, que 

és nadiu de Burkina Faso,   

l’envia al seu país d’origen  

perquè passi les seves vacan-

ces amb els seus familiars que 

resideixen allà. La primera 

sorpresa del noi es descobrir 

que el seu oncle Amadou, és 

una persona autoritària que té 

la intenció de corregir-li el seu 

comportament; la segona    

novetat per ell és, que havent-

li pres el seu passaport, sem-

bla evident que la seva estada 

Bemi Goldblat, 2017 

Sinopsi 

Fitxa artística 

L’Ady té 13 anys i ja no fa cas del 

pare, que l’educa sol. El pare, 

desbordat, decideix enviar-lo  

durant l’estiu amb el seu oncle 

Amadou a Burkina Faso. Allà, als 

13 anys, un ja ha de convertir-se  

en un home adult, però l’Ady, 

pensant que està de vacances, no 

ho veu així. 

Fitxa tècnica 

Director. ............. Bemi Goldblat 

País. ................... Burkina Faso 

Guió. .................. David Bouchet 

Produtora. .......... Bathysphère Productions  

Fotografia  .......... Martin Rit  

Música. ............... Vincent Segal  

Gènere. .............. Drama 

Durada. .............. 84 m 

Makan Nathan Diarra,  

Ibrahim Koma,  

Hamdoum Kassogué,  

Joséphine Kaboré,  

Mounira Kankolé 

COVID-19 

Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestionar 
l’entrada als Cinemes: la dels  socis, la de 
les persones que anteriorment havien 
adquirit un pack 5 o 10 i la dels no socis. 
Organitzarem de manera ordenada            
l’entrada a la sala i us adjudicarem un 
seient, respectant la distància de seguretat 
necessària amb la resta d’espectadors.   
Es facilitarà l’ús de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i sortida de la sala. L'ús de    
mascareta  durant el visionat de la 

pel•alícula és obligatori. 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

durarà indefinidament fins 

que amb el seu treball aconse-

gueixi retornar-li al seu pare 

els diners que li havia pren-

dre. També s’aprecia la 

col·lisió cultural d’un noi que 

s’ha d’adaptar als inconveni-

ents produïts per les restricci-

ons d’electricitat que fan que 

no pugui fer servir el seu  

iphone, s’ha de conformar 

amb utilitzar els seus auricu-

lars per gaudir de la música 

pop i, en general, li cal inter-

pretar que la forma de viure 

dels seus parents entra en 

contradicció amb la que havia 

viscut, fins aleshores, a Fran-

ça. El principal enfrontament 

esdevindrà quan el seu oncle 

vol que sigui circumcidat i així 

transformar-lo en un home 

d’acord amb els costums     

locals. 

 

Tot i que el que passarà des-

diferents poblacions de Burki-

na Faso mai difoses i acompa-

nyat de la naturalitat de les 

interpretacions de les actrius i 

dels actors. 

 

Aquesta experiència fa créixer 

a l’Ady i l’enriqueix a nivell 

personal i li donarà força per 

afrontar millor el seu futur. 

                                                                                  

Jorge Gutman  

                                                                                  

Tribuna Cultural    

8 de juny 2018 

prés és fàcilment esperat,    

l’important és l’encertat trac-

tament en què es descriu     

l’adaptació de l’Ady al nou en-

torn cultural. Les peripècies 

que passa en terra estranya 

l’ajudaran a madurar, a apre-

ciar l’immensa estimació que 

té envers ell, la seva àvia, la   

Mame, també els moments 

amistosos que passa amb el 

seu cosí, el Jean. Tot plegat fa 

que a l’acabar el seu viatge 

aquest jove aprèn a valorar el 

sentit de la família i arribant a 

comprendre la riquesa perso-

nal dels seus parents on, no 

obstant, la  humilitat en que 

viuen, ho fan amb dignitat i 

respecte i molta humanitat. 

 

Tot i que la història narrada 

no ens presenta sorpreses ni 

revelacions inesperades, en-

ganxa a l’espectador al mos-

trar-li aspectes culturals de 


