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FICHA TÉCNICA

The Nile  Hilton Incident. Suecia,  2017.  Cor,  106 min. Xénero: Thriller  |
Dirección e guión:  Tarik Saleh |  Produción:  Kristina Åberg  (Atmo Produc-
tion,  Final  Cut  for  Real,  Kasbah-Film  Tanger)  |  Fotografía: Pierre  Aïm |
Montaxe: Theis Schmidt | Música: Krister Linder | Intérpretes: Fares Fares
(Nordein),  Yasser  Ali  Maher  (Mostafa),  Hania  Amar  (Gina),  Ger  Duany
(Clinton), Mari Malek (Salwa), Ahmed Selim (Shafiq)

PREMIOS
a

Festival de Sundance 2017
Mellor Película Internacional
Seminci de Valladolid 2017
Espiga  de  Ouro  á  Mellor  Película,
Dirección e Guión
Premios Guldbagge 2017
Mellor Película, Actor, Vestiario, Son
e Deseño de Produción

SINOPSE

Noredin,  un detective corrupto cun
futuro brillante no corpo de policía,
cuxo principal propósito non é facer
o ben senón facerse rico, é enviado
ao hotel Nile Hilton, onde acaban de
descubrir  o  cadáver  dunha  fermosa
muller.  A identidade  desta,  as  súas
conexións coas elites do Cairo e ou-
tros incidentes máis persoais acaba-
rán levando a Noredin a tomar deci-
sións transcendentais e a descubrirse
a si mesmo.

NOTAS DO DIRECTOR

A película é sobre O Cairo. Sobre o
pasado e o futuro no caos (e a xente
que  quedou  esmagada  no  medio).
Tres días antes de empezar a rodaxe,
a Seguridade de Estado Exipcio de-
negounos  a  entrada  e  tivemos  que
levarnos a produción a Casabranca.
Estaba  devastado.  Entón  pensei  en
Fellini e Amarcord. A xente de Rimi-
ni, o seu lugar de nacemento, podía
xurar que recoñecía rúas e casas na
película, aínda que estaba todo ro-
dado en Cinecittá. Podía facerse!

Para  recrear  unha  cidade  tes  que
capturar a súa alma. Quería recrear
a  gloria  distópica  do  Cairo.  Altos
contrastes en amarelo e negro, non
branco  e  negro.  Non  quero  contar
unha historia, senón que o especta-
dor faga unha viaxe comigo. Non é
un deses  tours  onde non baixas  do
autobús,  aquí  facemos  paradas  de
verdade, alimentámonos e pómonos
enfermos. Non é sobre o que pasa,
senón como pasa. Noredin é o noso
guía, un príncipe da cidade. Ensina-
ranos a arte do suborno, os códigos
sociais  de  saudarse  ou  dirixirse  á
xente  segundo  o  seu  status  social.
Hai apertóns de mans, intercambios

de cartos, pequenos xestos. Descu-
brirás a beleza e atracción do poder
e a fealdade da verdade, a ficción
d'O  Cairo  Confidencial está  cons-
tantemente  chocando  coa  realida-
de.  Ás  veces  asústame pero,  para
ser honesto, é a razón pola que fa-
go isto,  para  facer  os  meus soños
realidade. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como naceu a idea do filme?
Parte dun feito real que tivo lugar
en  Dubai  en  2008,  o  asasinato  da
cantante  libanesa  Suzanne  Tamim.
Primeiro detívose a un policía exip-
cio  que  estaba  implicado,  e  inda-
gando chegaron ao verdadeiro res-
ponsable, un dos empresarios máis
ricos do país, Hisham Talaat Mous-
tafa, o Donald Trump exipcio. Esta-
ba a construír unha cidade enteira
e moitos altos cargos tiñan intere-
ses aí, así que contaba con inmuni-
dade para facer o que quixese. Foi
un gran escándalo cando os aconte-
cementos saíron á luz. Para sorpre-
sa  xeral,  o  vicepresidente  e  xefe
dos  servizos  secretos  pediulle  que
volvese desde Suíza para responder
unhas preguntas;  volveu, quitáron-
lle a inmunidade, xulgárono e con-
denárono a morte. Así que empecei
a escribir un guión inspirado nestes
sucesos, xa que tiña a impresión de
que era a primeira fractura no xeo.
Con  todo,  non  atopaba  realista
abondo  o  lado  revolucionario  da
situación que introducira no guión e
deixeino de lado. 
Cando a revolución estalou efecti-
vamente en 2011, volvín pensar nel
e ata que punto fora premonitorio e
reescribino á luz dos acontecemen-
tos daquel novo presente. O cambio
máis importante que introducín foi
situar a historia no Cairo, xusto an-
tes  da Revolución.  Decidín  non  só
usala como marco, senón que hou-
bese unha conexión interna co nú-
cleo da película. Á fin e ao cabo,
todo  o  que  ocorre  ten  moito  que
ver coa fartura á que chegou a po-
boación tras anos de sometemento
á ditadura de Mubarak.

Como  integrou  a súa  experiencia

no documental dentro da película?
Cando practico o xénero documental
atopo moitas máis trabas. Debes ser
fiel á realidade. Aínda que coñezas a
verdade, tes que ir con coidado, afe-
rrarte aos feitos de forma fidedigna.
Cando capto co meu obxectivo unha
situación particular  fágome pregun-
tas simples para ver se creo no que
vexo e podo transmitilo. Pero iso ta-
mén habería que aplicalo á ficción,
non?  A  xente  tende  a  pensar  que
quen fai ficción esquece a realidade,
pero iso non é verdade.

Por que fixo un filme noir?
Son un fanático do cinema, un fun-
damentalista.  O  cinema  é  a  miña
igrexa, e os xéneros son como a To-
rá, o Corán ou a Biblia do cinema. O
“noir”  é  o  meu  favorito  porque  é
existencial;  trátase  de  investigar
unha sociedade, pero, en última ins-
tancia, tirando do fío acabas atopán-
dote a ti  mesma fronte ao espello,
como lle ocorre a Noredin.

Non puido rodar en Exipto e a pelí-
cula non puido estrearse alí.
O filme  está  prohibido  pero  houbo
valentes  que  tentaron  montar  pro-
xeccións públicas. A policía irrompeu
e levou o DVD. Non é ningunha boba-
da, porque o seguinte é que van á
túa casa pola noite. 

Cal era o principal reto ao que se
enfrontaba con esta película? 
Xoguei con elementos moi delicados.
Coñezo as regras sociais e relixiosas
do país e sabía que había un perigo á
hora de rompelas. Isto supuxo un de-
safío. Tamén é certo que eu me ato-
po  nunha  situación  privilexiada.  O
meu pai é exipcio e a miña nai sueca
e teño pasaporte europeo. Un direc-
tor autóctono non podería facer este
filme, así que eu sentinme na obriga
de situarme. Cando escribía o guión
eu mesmo me sorprendía  porque o
material co que traballaba era real.
Por iso espero que sirva para que o
público  tamén  se  faga  moitas  pre-
guntas e que saiba que a democracia
é unha broma se todo se move polo
poder e o diñeiro. Son os verdadei-
ros donos de todo, mesmo das vidas
da xente.
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