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Musaamb llumpròpia

B
eneïda a París pelMaig del
68, forjada a la Barcelona
progre de la gauche divine i
confabulada amb els noms
més rellevants del teatre i

el cinema espanyol, Emma Cohen és
unamusa de l’art, incandescent, tossu
da i somiadora. L’espectador dels anys
setanta en reté l’estampa d’adolescent
perenne, ingènua iangelical, sota lami
rada dels seus ulls irisats. L’actriu ha
cultivat sempre la faceta d’escriptora,
quearaocupatotelseutemps.Aixícon
tinuaalimentantunaabundant llistade
novel∙les,peròtambédeguionsperales
pantalles ide textospera l’escena.
Va néixer enmig de cinc germans el

novembre del 1946 amb el nom d’Em
manuelaBeltranRahola.Elspareseren
advocats, ell va arribar a ser tinent d’al
caldedelaciutat.Lainclinacióperlafa
ràndula va fer que adoptés el cognom
Cohen d’un avantpassat per completar
el seu nom artístic. Des de l’aneguet de
goma groc de la banyera
a les anades i vingudes
pel passeigdeGràciade
manant l’hora en anglès,
els seus estius van trans
córrerentrel’avidelDel
tade l’Ebre i elde laplat
jadeRoses.Durant la in
fantesa el teatre li sortia
pels descosits: La rateta
que escombrava l’escale-
taapàrvuls,Elpetitprín-
cep amb els escoltes, i a
l’institut Montserrat ja
es va atrevir amb Dür
renmatt.
Launiversitat va ser la

provade focde l’ofici.Va
actuar ambelTeatrePo
pular Universitari i va
seguir cursos de forma
ció dramàtica a l’escola
Adrià Gual. Ricard Sal
vatselavaendurfinsalFestivaldeTea
tre deNancy i a París va conèixer el la
boratoriescènicdePeterBrook.Cohen

tot, i ambunsomriuremurri, quanpar
ladeCatalunyadiuqueésuna traïdora,
encara que ara té pensat escriure una
odaaAdaColau.La sevavida transcor
re entre la contemplació d’ocells i gats,
la lectura i el conreu de l’hort. Els
quevan sernensel 1980 recorda
ranLaGallinaCaponataqueva
encarnar en la sèrie de TVE
Barrio Sésamo. L’actriu ha
compartit cartell amb Paco
Rabal, Alfredo Landa, Sara
Montiel, CatherineDeneu
ve, Claudia Cardinale, Bri
gitte Bardot… També va te
nir lasevaèpocade l’anome
nat cinema alimentari en
comèdies deMarianoOzores i
enpel∙lículeseròtiques.
L’última novel∙la d’Emma Co

hen, Ese vago resplandor (Rey Lear),
va sortir el 2011 i es vaunir a títols ante
riors seus com Loca magnolia,Muerte
dulce i Rojo Milady. Francisco Umbral

vaescriureque“aEmma
calllegirlaambtotelseu
esnobisme proustià i de
liberat, perquè el que
aclareix i engrandeix els
seus antàrtics ulls és la
burla, la decepció, la in
fantesa i el cansament”.
El 2008 l’actriu va apa
rèixer en un capítol de
Cuéntame a TVE. El mi
rall reflecteix una dona
hermètica però tracta
ble, més simpàtica que
extravertida,unésserdi
ferent, amb la capacitat
desorpresaintacta.Con
sideradalatransiciócom
unpedaç,vaveurerenéi
xer l’esperit delMaigdel
68enel 15M.Així coma
l’Odéon de París una ve
lleta els portava pastis

sos, ella se n’anava a la Puerta del Sol
amb llibres i aliments. Sempre actuant
ambllumpròpia...
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què se n’ha fet de... EMMACOHEN
JAUME COLLELL

L’actriu de teatre
i cinemanté la rebel∙lia
juvenil i dedica tot el
temps a la seva faceta
com a novel∙lista

El 1946 va ser un any negre per al règim franquista.
Elsvencedorsde laSegonaGuerraMundialnoobli
daven la seva proximitat a Hitler i Mussolini, mal
grat l’esbombada “no bel∙ligerància”, que difícil
mentpodiaamagarlesafinitatsdeldictador.França,
Anglaterra i elsEstatsUnitsvancomençaraexercir
una pressió cada copmés notòria. En particular, el
nostre veí pirinenc va enervar Franco ordenant in
terrompre el trànsit fronterer apartir del primerde
març, però aquell es va avançar tancant qualsevol
comunicacióambl’altrecostatdelPirineu.
Però el pitjor encara nohavia arribat per a la cre

dibilitat internacional del règim.Al desembre, l’As
semblea General de l’ONU aprovava una resolució
senseprecedentsper laqual escondemnava “elGo
vern feixista de Franco a Espanya”, amb la conse

qüència de recomanarne l’exclusió dels organis
mesinternacionals ideretirar“immediatament”els
ambaixadors del territori espanyol. AMadrid es va

reaccionar amb unamultitudinària manifes
tació per fer pinya que recorreria els

carrers fins a congregarse a la pla
ça d’Oriente, una d’aquelles de
mostracionsdefervorpopular
queaFrancotant li agradaria
regalarseelsanyssegüents.
Era la seva manera de res
cabalarse de la bufetada
rebuda.
Unabufetadatansonora

com la que Glenn Ford li
clavava a Rita Hayworth a
Gilda, pel∙lícula quees va es

trenar aquell any als Estats
Units i que consagraria el mite

eròticdelapèlroja. Lasevainter
pretació de la cançóPut the blameon

mementre es treia lentament els guants,
practicant un striptease limitat als braços, va fer so
miar tot el personalmasculímésque si hagués estat
integral.
També en l’àmbit cinematogràfic, el 1946 arriba

va a les sales espanyoles amb quatre anys de retard
Casablanca, el mític film de rerefons bèl∙lic amb
HumphreyBogart iIngridBergmanenlessevesmi
llors interpretacions.
Ho va fer en

època nadalen
ca, poc després
de la fatídica
resolució de
l’ONU, i va re
sultar tota una
sorpresa que la
censura deixés
passar, just en
aquell moment,
una pel∙lícula
queerauncanta
la causa dels ali
ats, mentre les
jerarquies del
règimesdedica
ven a injuriar
los. Paradoxes
de ladictadura.

‘Enfront de l’ONU, tot Espanya amb Franco’

‘Casablanca’, cant a la causa
aliada tolerada pel censor

A dalt, Cohen al Festival de Cinema
de Sant Sebastià el 1970. A baix, en
una foto del 2011
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vaparticipar aEspanya endosmuntat
ges emblemàtics, elMarat-Sade, dirigit
per AdolfoMarsillach (1968), iUn ene-
migo del pueblo dirigida per Fernando
FernánGómez(1971), aquihaviacone
gutunanyabans.Vanformarunasòlida
parella amb alguns intervals fins a la
mort de l’actor el 2007. FernánGómez
continua ocupant un espai central en
l’ànimad’EmmaCohen.
L’actriujaestavainstal∙ladaaMadrid

des de 1970 d’on no s’ha mogut. Fins i


