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PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

Programa per al desenvolupament 
de les fortaleses del caràcter 

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: 14 Kilómetros 

Director: Gerardo Olivares 
Any: 2007 
Durada: 95 minuts  
Producció: Espanya 
Gènere: Drama  
 
SINOPSI 
Els catorze quilòmetres del títol fan referència a la distància que separa Àfrica d'Europa. És 
el tram final per a moltes persones que generalment han recorregut un llarg trajecte des dels 
seus països d'origen. 

És el cas del protagonista, Buba, una jove promesa del futbol, cercant  una oportunitat en el 
món d'aquest esport, travessa el desert del Teneré, des de Níger, acompanyat del seu germà. 
En el seu viatge al Marroc, on planegen pujar a una pastera que els porti a Espanya, 
coneixeran Violeta, una altra emigrant, que ha caigut a l'infern de la prostitució. 

L'emigració és un camí cap a la felicitat que pot derivar en què alguns aconsegueixin millorar 
les seves horribles condicions de vida, però molts són els que moren en l'intent, i també 
provoca un inquietant efecte col·lateral: Àfrica es dessagna.  
 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“Nadie quiere vivir aquí en África. Si el esfuerzo y todo el dinero que os gastáis en llegar a 
Europa lo utilizarais aquí, las cosas cambiarían. Con vuestra huida hacéis que África se 
desangre” 
“Seguirán viniendo y seguirán muriendo, porque la historia ha demostrado que no hay muro 
capaz de contener los sueños” 
 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. El viatge dels tres protagonistes comença des de Mali i Níger, països emissors 

d'emigració a causa de l'extrema pobresa en què viuen, la manca de llibertat i la 
inestabilitat política. Éreu conscients el tràgic procés pel qual passen les persones que 
duen a terme aquest viatge? Què és més difícil, la travessia africana o la de l'estret de 
Gibraltar, aquests famosos 14 quilòmetres que separen Àfrica d'Europa en aquest punt?  

2. Molts governs tenen polítiques migratòries que no permeten l'entrada de persones que 
fugen de la fam i la misèria dels seus països. Què us sembla aquesta política? I què us 
semblaria si fos igual per a ciutadans del nostre país quan marxen a d’altres països? 

3. La pel·lícula acaba amb un text de Rosa Montero (periodista i escriptora) fent una 
pregunta a l'aire: Llavors, quines solucions hi ha? 


