
                                                                                                                 

 

Cinefòrum: “Hotel Rwanda” 

 

Fitxa tècnica:  

Direcció: Terry George 

Guió: Terry George i Keir Pearson 

Producció: A. Kitman Ho i Terry George 

Duració: 110 minuts 

País: Regne Unit 

Any de producció: 2004 

Repartiment: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Desmond Dube, Hakeem Kae-Kazim, 
Nick Nolte i Joaquin Phoenix 

Sinopsi: Basada en la matança de Rwanda de l’any 1994, en el transcurs de la guerra 
civil. En aquell conflicte entre l’ètnia dominant hutu i els tutsi es van causar disturbis al 
país que van desembocar en l’assassinat del president i en un genocidi que va afectar, 
principalment, la segona ètnia. És per això que el protagonista de la història, en Paul, 
gerent de l’hotel Des Mille Collines situat a la capital Kigali, va decidir d’amagar els 
seus compatriotes tutsi (ell era hutu, però la seva dona i la majoria de veïns eren tutsi) 
dins l’hotel per evitar-ne l’extermini. Partint d’aquesta premissa, en Paul creu que 
l’ONU i les potències estrangeres prendran partit en l’afer i intervindran per tal d’aturar 
la matança.  

Indicacions pedagògiques:   

Edat recomanada: a partir de 15 anys. 

Indicat per treballar després del taller: Conflictes oblidats o l’oblit dels conflictes 

Objectius pedagògics:  

- Pensar en els interessos de la comunitat internacional a l’hora de prevenir 
l’esclat dels conflictes. 

- Analitzar quin pes tenen els mitjans de comunicació en l’oblit dels conflictes 
i en la manca d’una resposta externa ferma. 

- Reflexionar sobre accions de control i dependència, com ara la pràctica del 
suborn. 

Claus de treball per al professorat: 

- Conèixer l’”indirect ruling” com a forma de govern, usualment emprada pels 
britànics a les seves colònies, que consisteix a organitzar-hi un govern  
 



                                                                                                                 

 
format per natius (en aquest cas, els tutsi) en què les elits, en connivència 
amb les directrius de la metròpoli, hi esdevenen els poders fàctics. 

- Al principi del film es veu com soldats hutus ordeixen una ofensiva quan 
s’estava a punt de signar un conveni de pau entre ambdues ètnies a l’hotel 
Des Mille Collines. 

- Quan hi arriben les tropes de l’ONU es dediquen a auxiliar només la 
població europea i deixen desemparada la població autòctona africana. 

Preguntes per al debat i la reflexió:  

- Què us sembla el modus operandi de les organitzacions internacionals 
(com l’ONU i la Creu Roja Internacional)? 

- A l'hotel on es preparava l’armistici que a Tanzània signaria el president 
hutu de Rwanda i els rebels tutsis, un dels periodistes consulta: "Quina és 
la diferència real entre un hutu i un tutsi?" Sota aquesta òptica, què opineu 
sobre les raons d’aquesta distinció i quina importància va tenir en el 
conflicte? 

- Què penseu de la conducta d’en Paul a l’hora de subornar els militars? El fi 
justifica els mitjans? Quines conseqüències personals i col·lectives 
comporta el suborn? 


