
MULLERES D'O CAIRO 
FICHA TÉCNICA
 

Ehky ya Schahrazad. Exipto, 2009. Cor, 135 min. Xénero: Drama 
|  Dirección:  Yousry  Nasrallah  |  Guión: Waheed  Hamed  | 
Produción: Kamel Abou Ali (Misr Cinema Company) | Fotografía: 
Samir Bahsan | Montaxe: Mona Rabi | Música: Tamer Karawan | 
Intérpretes: Mona  Zakki  (Hebba),  Mahmoud  Hemeida  (Adham), 
Hassan El Raddad (Karim), Sawsan Badr (Amany), Rihab El Gamal 
(Safaa),  Nesrine  Amin  (Wafaa),  Nahed  El  Sebai  (Hanaa) | 
Distribuidora: Golem | Versión orixinal subtítulos en castelán. 

SINOPSE

Hebba e Karim están casados e son 
xornalistas  de  éxito,  ela  cun 
programa  de  debates  políticos  na 
televisión exipcia. Karim, buscando 
promoción, presiona a Hebba para 
que  abandone  a  súa  postura 
antigubernamental,  e  ela  decide 
ocuparse  de  historias  sobre  a 
situación da muller no seu país. O 
éxito  será  inmediato,  pero  a 
controversia tamén.

NOTAS DO DIRECTOR

(…)  Hai  máis  de  10  anos  que  o 
cinema exipcio marxina ás mulleres 
con carácter. Xa non son personaxes 
reais, orgullosas da súa feminidade. 
Agora,  as  películas  tenden  a 
pechalas nos papeis de esposa, nai, 
irmá,  noiva,  meros  obxectos  de 
desexo  (de  aí  a  necesidade  de 
velalas),  ou  de  malas  mulleres 
baixo  a  tutela  de  personaxes 
virtuosos  interpretados  polas 
megaestrelas  masculinas,  un  claro 
reflexo  da  misoxinia  reinante  na 
sociedade exipcia. 
Unha  das  características  máis 
atractivas  do  guión  de  Waheed 
Hamed  é  a  inversión  de  papeis, 
convertendo aos homes en obxectos 
de desexo. Non se trata da vaidade 
do  autor,  senón  do  auténtico 
paradoxo  da  sociedade  exipcia. 
Máis  do  70%  dos  fogares  exipcios 
dependen do traballo das mulleres. 
Pero  no  canto  de  aceptar  a 
realidade e, polo tanto, recoñecer 
ás  mulleres  como  iguais,  a 
sociedade  imponlles  unha  presión 
constante  esixíndolles  cada  vez 
máis submisión. (…)
Yousry Nasrallah

DECLARACIÓNS DO DIRECTOR

O guión
É a primeira vez que dirixo un filme 
sen  escribir  o  guión.  Waheed 
Hamed é un coñecido guionista en 
Exipto  (sobre  todo  por  O edificio 
Yacobián). Non o coñecía, pero un 
bo  día  chamoume  e  pediume que 
lese este guión  (…)  Gustoume que 
falase  da  sexualidade,  algo  pouco 
habitual  no  cinema  exipcio,  e 
tamén  que  a  historia  acabase  no 
punto  onde  adoitan  empezar  os 
meus  filmes.  Os  meus  personaxes 
adoitan  ser  rebeldes  e  deben 
reintegrarse na sociedade; aquí é o 
contrario:  os  personaxes  son 
conformistas  e  acaban  rompendo 
coa moral dominante.

Baseado en feitos reais
Os relatos proceden da sección de 
sucesos. O asunto das tres irmás foi 
publicado  en  primeira  páxina  por 
todos  os  xornais.  O  ministro  é  en 
realidade  un  alto  funcionario.  O 
personaxe de Hebba está inspirado 
nunha  presentadora  casada  cun 
saudita,  que  apareceu  nun 
programa  cuberta  de  feridas  para 
denunciar a violencia de xénero.

O conflito da protagonista
Hebba non é unha rebelde. Rexeita 
ser  unha  mera  presentadora  e 
empéñase en levar as investigacións 
e  controlar  o  programa:  ser  unha 
auténtica xornalista. O seu marido 
é o oposto,  inclínase ante os seus 
xefes.  Hebba  acúsao  de  covarde, 
aínda que non se atreve a encararse 
con el  por  medo  a  destruír  o  seu 
matrimonio.  Está  atrapada  entre 
desexos opostos que demostran ser 
cada vez máis irreconciliables.

O ton melodramático 
Interesábame filmar un melodrama. 
É un xénero que se dirixe a todos e 
que ten un gran poder subversivo. 
Penso  nos  filmes  de  Douglas  Sirk, 
onde aparecen os temas do racismo 
e  da  emancipación  das  mulleres. 
(…)  Os  diálogos  poden  parecer 
contractuais, pero ese é o tema do 
filme que enlaza os  catro  relatos: 
que  ocorre  co  amor  cando  se 
interpoñen os negocios? Esaxerei o 
ton melodramático; os melodramas 
contan relacións  paradoxais,  aínda 
que reais, entre homes e mulleres.

O reparto
A actriz Mona Zakki (Hebba) é moi 
popular en Exipto, pero sempre fai 
de  moza  pura  e  virxe.  Abraiou  a 
todos  con  este  papel.  Os  outros 
actores son case descoñecidos.  (…) 
Custoume atopar a Karim. No guión 
era  un  home  de  50  anos,  pero 
preferín  a  alguén  novo,  atractivo, 
sen  enrugas,  o  típico  arribista. 
Debía  ser  a  imaxe dunha xeración 
de  mozos  exipcios  ambiciosos  e 
carentes de ideais.

A reacción do público
Un dos meus asistentes ía ás salas 
de  cine  para  ver  as  reaccións  do 
público.  Díxome  que  en  todos  os 
pases  había  parellas  discutindo.  O 
marido quería irse, a muller insistía 
en  quedar.  Moitas  mulleres 
dixéronme  sentirse  reflectidas  no 
filme.

E MAÑÁ:

Campo de batalla + Loitadoras
Dir. Amancay Tapia e Benet Román
Mércores 2 de marzo 20:30 + 23 h 
Cinebox Ourense


