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A extraordinaria e nada convencional
xuíza  Anne  Gruwez  lévanos  á  tras-
tenda  de  investigacións  criminais
reais. Durante tres anos o equipo sa-
tírico que está detrás da serie televi-
siva de culto  Strip-Tease capturou o
que ninguén até entón se atrevera fil-
mar.  Sen  concesións  e  dun  modo
politicamente incorrecto.

ENTREVISTA OS DIRECTORES

Poderían presentarnos un pouco a
serie documental  Strip-Tease para
os espectadores non francoparlan-
tes? Que vínculo hai entre o pro-
grama e a película?
Strip-Tease  naceu a partir dunha re-
flexión que tivemos ao cabo dun dez
anos  facendo  televisión.  Tiñamos
dous instrumentos formidables á no-
sa disposición, unha cámara móbil e
un micrófono. O que pasa é que con
eles faciamos ou ben “radio filmada”
ou ben “pintura comentada”, isto é,
ficción  subrepticia.  Así  que  decidi-
mos  desfacernos  destes  bártulos  e
volver á materia prima, a imaxe sen
comentarios,  sen  entrevistas  e  sen
música.  Strip-Tease converteuse  en
1985  nun  programa mensual  difun-
dido  en  prime  time  en  Bélxica.  En
1992, reproduciuno France 3. A au-
diencia respondeu de forma sorpren-
dente e o público desas emisións era
especialmente novo.
En 2001,  Strip-Tease transformouse
en  Tout  ça  ne  nous  rendra  pas  le
Congo,  por  falta  de  efectivos  para
realizar os programas. Como a televi-
sión  caeu  en  desuso  fronte  á  tele-
rrealidade  e  a corrección  política,

pensamos,  non sei  se  correcta  ou
equivocadamente,  que unha ollada
así  sobre  a  sociedade  ten  sempre
unha  peculiar  pertinencia.  Por  iso,
centrámonos en última instancia no
cinema. Hai unha gran continuidade
entre a pequena e a gran pantalla.
Aínda  que  non  é  a  nosa  primeira
longametraxe,  exploramos  diferen-
tes formatos televisivos: 15 minutos,
30, 50. Neste momento, tamén es-
tamos a traballar nunha serie de te-
levisión dun dez episodios.
a

Por que escolleron á xuíza Anne
Gruwez para este proxecto?
A xuíza pareceunos evidente por ser
unha  personaxe  fascinante,  caris-
mática,  basta e aberta a este  tipo
de experimento. Ela dá renda solta
á lingua e ao pensamento e non va-
cila á hora de expresarse. Ten algo
tan raro nos nosos días como o é o
sentido  do  humor  e,  sobre  todo,
pode facer que todo iso traspase a
pantalla, o que é moi difícil de ato-
par nun ámbito xudicial. Para facer
unha  película,  tamén  necesitaba-
mos unha ou varias  historias, e de
historias esta película vai ben chea.

Como chegaron  ao  caso  de  Yo-
landa e Nicole?
Tratábase dun caso non resolto cu-
xo principio  non conseguira desci-
frar, era un asunto persoal para ela.
a

Tiveron  problemas  prácticos  á
hora  de  filmar,  por  acordos  de
confidencialidade ou no tribunal?
A estas alturas xa hai algo así como
unha  cultura  de  amosar  o  menos
posible e de operar sobre a facha-
da:  para  filmar  tomamos  precau-
cións sorprendentes e obrigámonos
a deixar de mirar á cara á realidade.
A orde de “positivar” fíxose priorita-
ria e obríganos a non mostrar toda a
realidade dunha sociedade, a exer-
cer certa autocensura, a conformar-
se  co  politicamente  correcto.  Con

todo, cremos que é importante mos-
tralo todo para que o espectador ve-
xa o que pasa. Proxectamos a nosa
ollada tal cal sobre a realidade para
que o espectador faga o mesmo coa
súa idea e se entre o público hai de-
sacordo, pois mellor. Esa idea tamén
estaba na xénese de Strip-Tease.
a

Cren que se trata dunha represen-
tación  do  sistema  xudicial  belga
ou só dun caso extremo? 
Por moi extraordinario que pareza, a
película  reflicte  unha  realidade  en
grao sumo banal. O que filmamos en
Bélxica  existe,  como en  todas  par-
tes. O horrible resulta a miúdo feroz-
mente divertido

  CRÍTICA DE CINEUROPA

A forza de Nin xuíza, nin submisa re-
side na súa crueza, unha calidade na
que os codirectores cren firmemen-
te, así como na liberdade de expre-
sión e no seu estilo narrativo libre de
censura. Grazas ao estilo de rodaxe
purista  e  observacional  (practica-
mente esquecido na actualidade),  o
documental  non trata de embelecer
ningún dos seus temas, seguindo un
enfoque de cinéma vérité que o afas-
ta das tendencias á sobrestilización
dos documentais actuais. A dinámi-
ca  que ofrece o contido por  si  só,
xunto á oportunidade de ver un lado
pouco coñecido de caras públicas, é
outra  vantaxe  do  rexeitamento  da
dramatización  de  Libon  e  Hinant.
Probablemente,  os  verdadeiros  co-
ñecedores  da  súa  obra  non  se
sorprenderán  desta  formulación;
esta linguaxe cinematográfica incon-
formista proporciona unha experien-
cia satisfactoria aos que queren pe-
netrar  voyeurísticamente  nos  ámbi-
tos máis turbios da humanidade, que
chegan a resultar case ficticios. Co-
mo  indica  propiciamente  o  slogan,
isto non é cinema: é peor.
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