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LESFOTOS
D’AMPAROMORENO

Amb Fellini a la llotja
QueMorenoentrésaEl
Molinovaserla il·lusió
delasevafamília.De
petita,quananava
ambelsparescapala
Barcelonetaipassaven
pelParal·lel, sentia la
músicaipensavaque
fariaelquecalgués
perentrar-hi.Anys
desprésvadebutar-hi
comavedet.Cosesde
lavida... “Vanseruns
anysmeravellosos,en
quèvaiggaudirmolt
iqueemvandonar
popularitat”,afirma.
Iexplicaqueundia
vaanar-hiFellinien
persona,acompanyat
delasevadonaimusa,
GiuliettaMasina.Quan
vaseureala llotja,el
cineastavaveureque
justaldavantteniauna
parelladenuvisvestits
encaradecerimònia.
“Questoèattrezzo,
no?”, livapreguntara
AmparoMoreno,que
livacontestar:“Ma,no,
questoèverità”.Als
vuitantaeracomúque
elsnuvispassessinla
tardaaElMolino.

‘AMPARÍN’
Morenoésunadonadebarri,
com li agradadefinir-se. Fa
mésde25anysqueviua
l’Eixamplebarceloní i cada
diapassejapelsmateixos
carrers, compraalsmateixos
comerços i saludaels veïns.
“Per als del barri sóc l’Ampa-
rín”, confessa.

TextCristina Sáez
FotosÀlexGarcia

“Mama, vull ser artista”.Així, tal qual.Aixòdiuque
els vadeixar anar, de joveneta, a lamare i a l’àvia, ja
fa propde40anys.Elles la vanmirar, es vanmirar,
i li van respondre: “Doncsmira, fillameva, el nom
ja el tens,AmparoMoreno, que sonamolt bé”.Així
va començar tot.Aleshores aquella noiadevint-i-
pocsde l’Hospitalet era secretària dedirecció, però
feia tempsque tenia el rau-raudepujar a l’escenari,
i per això es vaplantar alCentreCatòlic deSants;
al capdepoc temps ja la vancridarper actuarde
maneraprofessional al teatreVictòria. “Va ser en
un tres i no res. Sempredic que jonohebuscat
aquestaprofessió, sinóquem’habuscat ami, afor-
tunadament”, explica riallera.

Demirada franca i oberta, ambel somriure
sempre a punt, humor imoltes ganes de viure,
AmparoMoreno (Barcelona, 1949)mostra amb
afecte una foto que guarda comuna relíquia en
què surten cinc generacions dedones de la seva
família.Des de la rebesàvia fins a ella denadó, que
és enbraços de lamare. “Undia es van adonar que
eren totes vives i que allò era excepcional, i van
decidir retratar-se. Ambel temps, totes han anat
desapareixent, esborrant-se, l’última lamare, fa
poc. Ja només quedo jo. Imirar aquesta foto és
motiu d’alegria però tambéde tristesa, perquè em
recorda el que és inevitable. És un cúmul de sen-
timentsmolt estranys. Però, no és això la vida?”,
reflexiona.

Aquesta no és l’única foto que atresora. Conserva
tambédues imatges de quan eramolt petita que
sónmolt premonitòries. Enuna apareix nua i en
l’altra, vestida. “Lamevamare va ser una visionà-
ria! –afirma en tomurri–. Jo vaig començar fent
cinema amb Iquino [el director Ignasi F. Iquino] i
aleshores ell sempre rodava dues versions de les
seves pel·lícules: una amb l’actriu principal nua,
per a l’estranger, esclar; i una altra amb l’actriu
vestida per aEspanya. I fixa’t tu que lamare, sense
saber ni qui era Iquino, ja va tenir aquesta idea
de fer-medos retrats, ‘per si de cas, queno se sap
mai,’ segur que va pensar”.

Morenoha fet de tot: cinema, televisió, teatre,
cabaret. “Sóc una tot terreny, encara que confes-
so que tinc unapena. I és que a la gent que fem
humorno ens tenen gaire respecte. Els llorers i els
premis no vénenper unapeça còmica, fer riure
no es valora tant com fer plorar. Imira que costa
moltmés aixòprimer que això segon”. I fa una
pausa: “Ami –afegeix– encara nom’handescobert
la venadramàtica”, asseguramirant ben serio-
sa. I llavors llança un repte a l’aire: “Directors i
realitzadors d’Espanya, doneu-meunbondrama i
veureu!”. Quedadit.s
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