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Som Lola, la Lola de Nantes*
Joan Ferrer Misero!

il

T

othom me diu Lola, encara que el meu V e r l a der nom sigui Cécile. Aquest malnom no me
molesta gens ni mica perqué m'identifica immediatament, amb molta precisió, amb la festa i el piaer;
però m'agradaria que m'hi afegissin que pertany a
Nantes, cree que sense aquesta ciutat som dífícílment ¡dentifícable. En el món, i especialment en el
món de l'espectacle, hi hagut moltes Lolas, però
sois jo puc esser la Lola de Nantes. He de reconèixer que dee la vida a Jacques Demy, d u b t que
cap altre cineasta hauria estat capac de treure fins
a tal punt la meva Sensibilität per poder-ne fer una
obra d'art. La meva vida seria inconcebible fora de
la nostra ciutat natal. En Jacques, a cada pelTicula
va fer protagonista una ciutat, però la de Nantes
cree que és la més notòria; tant, que malgrat que
la pelTícula la titula amb el meu nom, hi va haver
moments que me vaig arribar a sentir gelosa de la
meva pròpia ciutat. Per sort, vaig poder veure que
sense Nantes no hi hauria pelTícula, i que aquesta
és la meva única raó d'existir; de cap manera me
puc queixar, ni sentir-me gelosa.
Demy tenia pensat que Lo/a fos una comedia
musical en color; però les possibilitats financeres
sois li permeteren fer una pelTícula primerenca de
la nouvelle vague en blanc i negre. Sí la mancanza
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del musical i del color va mínvar l'expressivítat de
Jacques, cree que no passá igual amb la meva. A¡xí, vaig quedar més natural, tal com som; la mare
fadrína, amant del seu fill, sincera amb ella mateixa
¡ amb els altres, esperant el retorn del seu primer i
únic amor. Teñe pocs matisos, pero molt accentuats,
molt atractius i singulars. Encara que la historia de la
pelTícula sois dura tres dies, cree que l'espectador
surt 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 ¡Ilusória, perqué en tres dies p o t quedar reflectida
tota una vida, fins i t o t una vida eterna. Contrariament a altres personatges, d'altres pelTícules, que
malgrat que se contí tota la seva vida, des del nan
xementfins a la mateixa mort, surts amb la sensacíó
que sois t'han mostrat dues hores, com sí sol existís
el que passa a la pantalla, com sí t o t el que no et
conten fos ¡nexistent. A mí, en canvi, l'espectador
no me coneix sois peí que veu a la pantalla sínó peí
que insinuó. Possíblement aquesta sigui una característica de tots els personatges de les pelTícules
de Demy, pero sería just reconéixer que jo me vaig
adaptar molt bé a aquesta forma d'expressió, perqué som eminentment femenina i m'agrada molt
més insínuar-me que no mostrar-me.
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