Som Lola, La Lola de liantes
othom me diu Lola, encara
que el meu vertader nom sigui Cécile. Aquest malnom
no me molesta gens ni mica
perqué m'identifica immediatament, amb molta preclsló, amb la festa I el plaer;
perd m'agradaria que m'hi afeglssin que
pertany a Nantes, crée que sensé aquesta ciutat som dificilment identif¡cable. En
el món, I especlalment en el mon de Tespectacle, hi hagut moites Lolas, pero sols
jo pue esser la Lola de Nantes. He de reconèlxer que dec la vida a Jacques Demy,
dubt que cap altre cineasta hauria estât
capaç de treure fins a tal punt la meva
S e n s i b i l i t ä t per poder-ne fer una obra
d'art. La meva vida seria inconcebible fora de la nostra clutat natal. En Jacques, a
cada pellicula va fer protagonista una
ciutat, pero la de Nantes crée que és la
mes notoria; tant, que malgrat que la
pellicula la titula amb el meu nom, hl va
haver moments que me vaig arribar a
sentir gelosa de la meva prôpia ciutat. Per
sort, vaig poder veure que sensé Nantes
no hi hauria pel-lícula, i que aquesta és la
meva única rao d'exlstlr; de cap manera
me pue queixar, ni sentir-me gelosa.
Demy tenia pensât que Lola tos una
comedia musical en color; perô les posslbilitats financeres sois Ii permeteren fer
una pel-lícula prlmerenca de la nouvelle
vague en blanc i nègre. Si la mancança
del musical I del color va mlnvar l'expressivitat de Jacques, cree que no passa igual
amb la meva. Aíxí, vaig quedar mes n a tural, tal com som; la mare fadrína, amant
del seu f ¡II, sincera amb ella matelxa i amb
eis altres, espérant el retorn del seu pri-

mer i únic amor. Tene pocs matisos, però
molt accentuats, molt atractíus ¡ slngulars. Encara que la historia de la pel-lícula sois dura tres dies, cree que l'espectador surf del cinema havent conegut tota
la meva vida; sent com si encara existís.
Aquesta és la gran virtut de Demy, I demostra que el temps és una mida il-lusòria, perqué en tres dies pot quedar reflectída tota una vida, fíns i tot una vida
eterna. Contràriament a altres personatges, d'altres pel-lícules, que malgrat que
se conti tota la seva vida, des del nalxement fins a la mateixa mort, surts amb la
sensació que sois t'han mostrat dues hores, com sí sol existís el que passa a la pantalla, com si tot el que no et conten fos
inexistent. A mi, en canvi, l'espectador no
me coneix sois pel que veu a la pantalla
sino pel que insinuo. Posslblement aquesta siguí una característica de tots els personatges de les pel-lícules de Demy, però
sería just reconéíxer que jo me vaig adaptar molt bé a aquesta forma d'expressló,
perqué som eminentment femenina i
m'agrada molt mes insinuar-me que no
mostrar-me.
Malgrat que tota l'accio passa a Nantes, la meva clutat, a estones, moltes estones, tenia la sensació que estava a un
altre Hoc, a una ciutat màgica. Això me
demostré el poder creatiu deis artistes. He
de reconéíxer que la Nantes de la pel-lícula no és la real, la que veiem els que vivim allá; a la vertadera no sembla que tot
se combini de tal manera perqué passi
tal com ha de passar. Sincerament, malgrat l'espectador surti coneixent tota la
meva vida, tene la sensació que vaig viure mes aquells tres dies que tota la resta.

I aixó sois té un nom, Jacques Demy. Per
aixó ara puc veure Nantes, el Nantes real, la meva ciutat, com una ciutat mágica, on tot s'enllaca de tal manera que sembla una pel-lícula. Amb la pel-lícula, te vas
adonant que el que realment passa no
és que Nantes siguí mágica, sino que ho
és la vida. Per aixó cree que Demy les reflecten tal com son, la vida i Nantes. Les
pel-lícules en qué la vida no sembll mágica pateíxen una mancanca fatal. Son
irreals.
Estíc segura que cap espectador podría endevinar el moment que mes me
commou de la pel-lícula. És quan Ii die a
Roland que m'hauria agradat esser bailarina de l'Ópera, perqué ara me n'adono que no és cert. Si hagués estat bailarina a l'Ópera, en Demy no s'hauria fíxat
amb mi i no seria la protagonista de Lola; ¡ aixó és el mes gran que m'ha passat.
No puc negar que a la pel-lícula hi ha molts
de personatges. Personatges que es perden i es troben constantment, que, fíns
i tot, quan no es troben passen uns vora
eis altres sense veure's. Tots están, d'una
o d'altra manera, interrelacionats; pero
l'espectador hauría d'admetre que, de
tots ells, el mésimportant som jo. Perqué
enrealitattotsse relacionen a través meu;
per alguna rao en Jacques va titular la
pel-lícula amb el meu nom. Ara bé, no
puc ocultar que hl ha un personatge a qui
Ii tenc una estima molt especial, en Roland. Me sap molt de greu no haver pogut estar-ne enamorada, perqué cree que
era el mes sensible de tots. Possiblement
per aixó troba tantes dificultáis per sobreviure i també per trobar el seu amor.
Durant el rodatge, vaig sentir com algú
déla, en veu baixa, a un altre, que en Roland era realment en Demy. He d'admetre que és molt possible que sigui aíxí,
perqué de tots els personatges que hi havia per allá, els dos que irradlaven mes
Sensibilität eren en Roland dins la pantalla i en Demy fora d'ella. Quan record la
pel-lícula, no puc evitar posar-me a bramar, com una Magdalena, quan aquesta
acaba. Jo me'n vaig amb el meu amor i
el meu f¡II, mentre veig com en Roland,
tot sol, amb la seva petita maleta, repleta amb el seu fracás laboral i amorós, se'n
va cap a Cherbourg. Cree que aquest pía,
en Demy l'hauria d'haver evitat. Reflecteíx exactament la realitat, tot el que jo
sentía en aquell moment; pero és massa
fort, massa dur. És com la vida. ím

