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LOLA

FICHA TÉCNICA

Lola. Francia,  Italia,  1961.  B/N,  90  min.  Xénero:  Drama  romántico  |
Dirección  e  guión:  Jacques  Demy |  Produción: Georges  de  Beauregard,
Carlo Ponti (Euro International Film, Rome Paris Films)  |  Fotografía: Raoul
Coutard | Montaxe: Anne-Marie Cotret | Música: Michel Legrand | Intérpre-
tes: Anouk Aimée (Lola), Marc Michel (Roland), Alan Scott (Frankie), Jacques
Harden (Michel), Margo Lion (Jeanne), Elina Labourdette (Mme. Desnoyers)

SINOPSE
a

En  Nantes,  Lola,  unha  bailarina  de
cabaret,  espera  o  regreso  do  seu
noivo Michel, que é o pai do seu fillo
e hai sete anos que emigrou a Améri-
ca coa promesa de volver cando se
fixese rico. Durante a súa ausencia,
Lola é cortexada por Roland, un ami-
go  da  infancia,  e  polo  mariñeiro
americano Frankie.

CRÍTICA: CINE DE PERRA GORDA

É bastante probable que de todos os
realizadores  que  probaron  as  súas
armas na profesión en plena eclosión
da Nouvelle Vague francesa, Jacques
Demy sexa ao mesmo tempo un dos
máis esquecidos e deostados por cer-
to sector de crítica e afeccionados,
como mitificado por outros tantos. A
especial  musicalidade  e  evanescen-
cia das súas películas, a súa innega-
ble  inclinación  a  tentar  plasmar  a
pureza do amor (cos  riscos que iso
leva)  e  a  reiteración  dos  temas  e
mesmo dos personaxes que poboaron
a súa non moi nutrida cinematogra-
fía (e que se estenderon a certos tí-
tulos da súa esposa, a tamén realiza-
dora  Agnes  Varda)  posibilitaron  esa
singularidade que xa se manifesta no
título que practicamente significou o
seu encumbramento: Lola (1961).

Dedicado á figura de Max Ophuls (e
algo dese sentimento tentarase tras-
ladar o espírito desta película como
máis adiante comprobaremos). O fil-
me tenta transplantar á pantalla to-
do un mosaico de personaxes en apa-
rencia banais e intranscendentes, to-
dos eles finalmente relacionados en-
tre si  por azares do destino e pola
incesante  procura  do  amor.  Desen-
volvida en Nantes,  Lola móstranos a
azarosa  procura  de  Roland  Cassard
dun sentimento que se  achegue ao
seu devezo de amor. O destino lévao
a  un  fortuíto  reencontro  con  Lola,
unha encantadora prostituta coa que
tivo relacións na primeira mocidade
de ambos e que enseguida reaviva a
fantasía que lle produce. 

A pesar  do seu apaixonamiento ela
só lle manifesta unha sincera amiza-

de, xa que segue ensimesmada no
recordo do único amor da súa vida,
Michel,  o  pai  do  seu  único  fillo.
Xunto a este amor non correspondi-
do interrelaciónase a presenza du-
nha elegante e madura muller que
tenta  alcanzar  infundadamente  a
estima de Roland, do mesmo xeito
que a  súa sobriña.  O raparigo  por
outra banda móstrase desexoso de
fuxir  de Nantes ao ratificar a ine-
xistencia de amor por parte de Lola
cara a el, e decide embarcar nunha
escura aventura a pesar de coñecer
que ten a súa orixe nuns traficantes
de diamantes.

Esa case ophulsiana rolda de perso-
naxes e sentimentos entrecruzados
estará  dotada  dunha  sensación  de
fuxidiza  felicidade  que  se  acada
unicamente por instantes e que es-
vaece coa mesma fraxilidade do pa-
so do tempo. Acompañado polo im-
pagable fondo sonoro da música de
Michel Legrand, a cámara de Demy
(ben apoiada pola libre iluminación
de Raoul Coutard) percorre as rúas
de  Nantes,  rexistra  confesións  e
momentos  aparentemente  inocuos,
pero que segundo discorre o filme
irán facéndonos notar  esa  amálga-
ma de sentimentos e emocións que
adquire unha acusada confesionali-
dade  nesas  conversa  filmadas  con
mirada  frontal  fundamentalmente
entre Lola e Roland (as que teñen
lugar nun pequeno restaurante onde
ambos confesan  os  seus  sentimen-
tos).  Ao  mesmo  tempo  atopamos
ecos  no  afastado  cinema  musical
norteamericano  (a  presenza  deses
mariños que nos retrotraen a Un día
en Nova York), aspecto no que De-
my incidirá na súa filmografía pos-
terior. Un deles, precisamente, será
o que dalgunha forma simbolice ese
sentimento  de  pureza  do  amor.  E
manifestarase na actitude e entrega
de Frankie.

Lola adquire  paseniñamente  unha
pátina de romanticismo perdido que
ten o seu intre máis cortante nesas
imaxes  finais  coa  protagonista  en
aparencia satisfeita ante o inespe-
rado  regreso  de  Michel,  entrecru-
zando  a súa  ollada  ao contemplar

como Roland está  a piques  de em-
barcarse na súa odisea por Sudáfri-
ca. Talvez esa espera polo que con-
siderou o amor da súa vida non foi
máis  que  unha  va  ilusión  e  deixou
pasar á persoa que verdadeiramente
a  podería  corre-ponder.  É curioso
apuntar a semellanza do argumento
co de Almorzo con diamantes de Bla-
ke Edwards, e dalgún xeito con esa
nova  forma  de  concibir  a  comedia
romántica que puxeron en solfa no-
mes coma o propio Edwards, Richard
Quine ou Stanley Donen. 

CRÍTICA: LA HERIDA LUMINOSA

Se preguntásemos quen é Lola, polo
menos  catro  Flauberts  do  cinema
contestarían  desde  o  máis  aló  cun
“Lola  c'est  moi”  tan autosuficiente
como a escritura fílmica de cada un
deles. Porque o mito de Lola foi pos-
to en escena por estilistas da talla
de von Sternberg, Ophuls (a quen es-
tá  dedicada  esta  versión),  Fassbin-
der  e  Demy,  máis  algún  outro  que
agora se nos escapa, e Marlene Die-
trich,  Martine  Carol,  Hanna  Schy-
gulla  e  Anouk  Aimée  foron  as  súas
respectivas máscaras. De todas esas
versións,  talvez  esta  sexa  a  máis
tenra, a máis amable, a máis púber,
a  máis  fresca,  a  máis  etérea.  Jac-
ques Demy parece acompañar á Nou-
velle  Vague  como un irmán menor,
un  compañeiro  tímido  que  sae  ao
costado  da  foto,  un  rapaciño  ensi-
mesmado,  soñador,  un  tanto  femi-
nino, taciturno e pouco belixerante.

Esta  opera  prima  co  ralenti  máis
conmovedor  e  a  tristeza  máis  ra-
diante da historia do cinema non só
é unha fábrica de emocións tan con-
tundentes como inaprensibles, senón
tamén una das  máis  complexas  es-
truturas temporais pensadas para o
cinema.  É,  sen ningunha dúbida,  a
máis triste das películas luminosas,
ou a máis encantadora das películas
melancólicas.  Todo depende de co-
mo queiran  vela.  Coa  colaboración
musical  de  Michel  Legrand,  Demy
conseguiu un filme cuxa graza difi-
cilmente  poderá  ser  descifrada  de
todo algunha vez.
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