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Musaprogre, donacallada
EMMACOHEN (19462016)
Actriu, directora, escriptora

QuinaEmmaCohenrecor
darem?QuinaEmmaCo
hen val la pena recordar?
Totes, per descomptat.
Des de la sorollosa i em

blemàtica actriu dels setanta, un
dels rostres de lamodernitat,musa
de l’EscoladeBarcelona, a l’escrip
tora distant i callada que ha estat al
finalde la sevaexistència.
Recordarem, sens dubte, el seu

testimoni, quan va portar a Barce
lona les noves del maig Francès;
allà on, sota de la runa, on s’amaga
ven platges, va deixar enterrat el
seu veritable i sonor nom: Emma
nuelaBeltránRahola.D’allà va tor
nartransformadaenEmmaCohen,
i es va fer actriu al costat d’Adolfo
Marsillach amb el MaratSade de
Weiss,ambAportatancada,deSar
tre, o ambUnenemicdel pobled’Ib
sen. Idesprésvaarribaralcinemaa
lesordresdePerePortabella iJordi
Grau, entre altres bojos del cinema
trencador. Compromesa aCabezas
cortadas,unadeles fitesdelcinema
sudamericà, de Glauber Rocha.
Recordem també aquella altra
EmmaCohen, l’estakhanovista del
cinema espanyol, poc abans que
s’instal∙lés el destape com a única
manera de ser dona en un cinema

amb ànsies de llibertat, profunda
mentpopular.Uncinemaenelqual
EmmaCohen és capaç d’aparèixer
encinco sispel∙lícules a l’any.Amb
títols inoblidables,enlasevapròpia
sonoritat, comPierna creciente, fal
da menguante, de Javier Aguirre,
rodada el 1970, on ja coincideix
amb Fernando Fernán Gómez,
l’home de la seva vida. També
Aborto criminal (1973), d’Iquino, i
El reprimido (1974), d’Ozores. Es
podria fer una sociologia d’un país
pels títols de les seves pel∙lícules
més populars. Què dir deEspañola
enParís,deRobertoBodegas?Parla
per si sola d’un moment i d’un de
sig, iEmmaCohenvaserallà.
Però aviat es va cansar d’aquells

papersalimentaris,ivabuscarrefu

gi a la televisió. A les ordres de Pe
dro Amalio López, Pilar Miró i,
tambédeFernandoFernánGómez,
des d’aleshores una constant en la
sevaexistència.“Llavorsjanoerala
preciositat que vaig ser al principi
ni hi havia personatges quem’atra
guessin”, deia l’actriu en una de les
seves últimes entrevistes, concedi
da l’octubredel 2015al canalTCM.
Tornaria al cinema, però ja de

formaesporàdica.ATigresdepapèl
(Fernando Colomo, 1977), per
exemple. A Solos en la madrugada
(José Luis Garcí, 1978), i així fins a
arribar aMambrú se fue a la guerra
(1985) i El viaje a ninguna parte
(1986), totes dues de Fernán Gó
mez. Amb El rey pasmado (1991),
d’Uribe, i Cartas desde Huesca

(1993), d’AntonioArtero, es va aco
miadardel cinema.
Liquedava la literatura, esclar.
Potser Emma Cohen signifiqui

poc per a les noves generacions.
Ella ho va elegir així. Però mereix
ser recordada. Des del teatre, el ci
nema i també des de la televisió va
exercir comun dels rostres emble
màticsde lesnovesespanyolesdels
setanta. Una d’aquelles dones for
tes i felices –una progre, es deia–
que van plantar cara a una societat
grisa i avorrida, trista de solemni
tat.Unasocietatcarca.Ihofeiasen
se escarafalls, amb la senzilla natu
ralitatd’estarallà.
El cert és que, després de les xa

ranguesdelafamaquelavanacom
panyar des de la seva joventut a
Barcelona, EmmaCohenva triar la
discreció, i, ja a Madrid, amb Fer
nánGómez,vavolerposar terrapel
mig entre ella i els focus. I des del
seudiscret irelatiuretir,donarvida
a la Gallina Caponata, un dels per
sonatges delBarri Sèsam espanyol.

“Aquell personatge va ser el meu
primer moment feliç com a intèr
pret”, deia. I exercir de companya
de Fernando Fernán Gómez, 24
anys més gran que ella, amb qui va
participar en pel∙lícules comBruja,
más que bruja, dirigida per l’home
amb qui va compartir gran part de
la seva existència. Un film que
aquest mateix divendres de forma
casual es reestrena.
I així, entre guions, llibres infan

tils i Fernando FernánGómez, que
noerapocacosa,desdelsorollóssi
lenci de la creació discreta, fins di
lluns passat que Emma Cohen va
morir a mitja tarda, al seu domicili
deMadrid.Tenia 69anys.
Enlasevatenaçdiscreció,hadei

xat dit que no vol sepeli públic ni
enterrament multitudinari perquè
prefereix, com sempre ha preferit,
la més absoluta intimitat. Fins i tot
pera les sevesexèquies.
Era Emma Cohen una eremita

vocacional?Uncreuqueno;que,en
realitat, havia dit adéu a tot això
perquèjanolioferiaresdenou.Era
mésaviatunacàrrega.Lamusadels
nous temps que va ser Emma Co
hen, la progre vital, era una dona
que sempre va voler viure lleugera
d’equipatge. I així sen’haanat tam
bé.De formacallada.
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Es va enamorar del
teatre a Barcelona,
junt a Adolfo
Marsillach, en obres
com ‘MaratSade’

Després de la xaranga
de la fama que va
conèixer des de la seva
joventut a Barcelona,
va triar la discreció


