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Ao  cumprir  os  40,  Joachim  Zand, 
produtor  televisivo,  déixao  todo  e 
marcha a Estados Unidos para iniciar 
unha nova vida.  Regresa a Francia 
acompañado  das  New  Burlesque, 
unha compañía de mulleres que fan 
shows  de  strip-tease.  Prometeulles 
unha xira que concluiría ao grande 
nun  teatro  de París.  Para  cumprilo 
deberá recorrer aos que abandonou, 
reabrindo vellas feridas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que decidiu facer Tournée?
Todo comezou cun libro de Colette, 
L'envers  du  music-hall: unha  serie 
de  notas  sobre  a  súa  vida  como 
actriz escritas para un xornal. Facía 
cousas un pouco escandalosas para 
a época e encantoume o seu modo 
de  contar  a  súa  vida  durante  as 
xiras.  Buscaba  unha  idea  que  me 
permitise  mostrar  o  espírito  desta 
muller e descubrín a Kitty Hartl, que 
inventou  a  compañía  de  New 
Burlesque. Estas mozas contaxiosas 
adoptáronme, como no filme. 

Que  tema  lle  interesaba  máis: 
un  produtor  sen  rumbo  que 
atopa unha familia de adopción, 
unha  película  ambulante  na 
Francia profunda ou unha oda á 
feminidade? 
Houbo  coincidencias  incesantes  de 
varios elementos caóticos: un artigo 
que  contaba  a  chegada  do  New 
Burlesque á  sala Zebra de París,  o 
suicidio do produtor Humbert Balsan 
que me impactou e me fixo pensar 
na nosa fraxilidade como mortais, a 
miña  fascinación  pola  audacia  dos

produtores nómades que pasan por 
cidades onde só hai  sedentarios,  o 
feito  de  que  agora  haxa  xente 
semellante  por  todas  partes  (a 
homoxeneidade do pensamento, do 
corpo e do espírito). Cría que todo 
isto xunto ía crear ficción, desorde, 
desobediencia e política sen ter que 
transmitir unha mensaxe. 
a

Como  foi  traballar  coas  mozas 
do New Burlesque?
Vin  ás  mozas  por  primeira  vez  en 
Nantes,  no  Banana  Hangar,  con 
Philippe  Di  Folco,  un   escritor  moi 
apaixonado  e  erudito.  Entraron  no 
proxecto xusto a tempo de terminar 
de  co-escribir  o  guión.  As  mozas 
inventaron os seus números na súa 
totalidade: o vestiario, a maquillaxe, 
a coreografía. Todo iso as describe a 
cada unha de maneira diferente.  E 
así, aos poucos e durante case dous 
anos, fundei a miña compañía.
a

Por  primeira  vez  diríxese  en 
Tournée. É iso un paso cara ao 
autorretrato?
Meu Deus,  non sei,  realmente non 
pensara niso. Eu non quería actuar 
en Tournée. Todo o mundo, agás eu 
mesmo, parecía saber que remataría 
facéndoo. Converteuse nunha broma 
que non me facía graza, porque eu 
estaba  a  buscar  a  alguén  para  o 
papel  de  Joachim.  E  cando  xa  só 
faltaban 3 semanas para a rodaxe, a 
pesar das miñas dúbidas e protestas 
iniciais, terminei asumindo o papel.
a

O feito de actuar no filme fixo 
que  afrontase  a  dirección  dun 
modo diferente?
Si,  debo  admitir  que  era  moi 
práctico,  e  ademais  axudoume  a 
crear  unha  complicidade  divertida. 
Podía provocar o movemento, xerar 
e  recibir  sorpresas.  Estando dentro 
do plano sabes cando é o momento 
de facer que entre o drama.

Ao  director  de  fotografía  e  a  min 
preocupábanos que o espectador se 
identificase  cos  personaxes;  era 
unha  obsesión  que  se  traduciu  en 
decisións de dirección específicas: a 
distancia correcta, a cordialidade, os 
movementos fluídos e o son en vivo.
a

A tensión entre o documental e 
o drama é constante no filme.
Todo  o  tempo.  Os  shows  eran 
actuación  reais  con  público  e  a 
dirección construíuse ao redor diso. 
Capturamos  tantos  momentos 
extraordinarios  que  a  primeira 
montaxe  duraba  3  horas  e  cuarto. 
Xurdiu unha loita entre o drama e o 
documental, e como era de esperar, 
aínda que con remorsos terribles, o 
drama, os personaxes convertéronse 
na forza central.
a

O filme amosa espazos neutros, 
como as cadeas hostaleiras. Por 
que filmar neses lugares?
Colette  falaba  moito  deses  lugares 
nos que non ves nada. Iso é o que 
sentes de xira:  estás nun sitio  sen 
estar aí realmente. Era un divertido 
malentendido:  Joachim  soñaba  con 
América e as mozas fantasiaban con 
Francia e con París, sen apenas ver 
nada.  Pero as  mozas  do Burlesque 
transforman  calquera  lugar  nunha 
festa. O feito de gravalas vólvese un 
acontecemento. Teñen ese carisma!
a

Como mantivo o equilibrio entre 
os momentos solitarios tristes e 
as pasaxes colectivas alegres? 
Houbo dúas partes na rodaxe: cinco 
semanas en provincias co equipo e 
unha  semana  e  media  moi  triste 
porque as mozas xa non estaban e 
se  filmaban  cousas  moi  violentas, 
cos nenos, no hospital, con Damien 
Odoul.  Pero  foi  tamén  polo  guión. 
Para que o regreso de  Joachim no 
grupo  fose  forte,  parecíame  que 
precisaba vivir un momento difícil. 
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