
12 QUI PROTAGONISTES DE LA SETMANA Dissabte, 13 setembre 2014 LA VANGUARDIA

GUILLERMINA PUIG / ARXIU

N
ascuda quan la cartilla de
racionament al carrer que
és la frontera entre Barce-
lona i l’Hospitalet de Llo-
bregat, va ser una de les

vedets més populars d’El Molino. “Vaig
ser la primera amb sobrepès, vaig trencar
motllos i cantava ‘cien quilos de vedet que
muchos quisieran tener’”, taral·leja. Lla-
vors no es deia sobrepès, sinó grassoneta,
pleneta, amb quilets de més… “Jo em deia
hipervedet, ho portava amb alegria i mol-
tes dones m’han agraït que les ajudés a
treure’s complexos”. Ara està prima. “Els
anys passen i cal cuidar-se a base de plan-
xa i amanides, però deixin-me un cap de
setmana gloriós i recupero els meus qui-
los, perquè tot m’agrada i se’m posa bé.
Sóc hedonista en el menjar, el beure i la
bona vida”, es defineix.
Va debutar a El Molino el 1983. “Era la

primera setmana que es va començar a fer
festa els dilluns gràcies a la reivindicació
liderada per Concha Velasco i JuanDiego.
Era cruel treballar tota la setmana i fer
dues sessions de tarda i nit”, evoca. Passe-

ja pel Paral·lel, l’avinguda que era plena de
cafès, teatres i espectacles de varietats.
“Forma part de lameva cultura i és un tros
molt important de la meva història. Ha
canviatmolt i és diferent al quem’explica-
va la meva àvia quan jo era nena i passà-
vem per allà amb els tramvies descoberts
que es deien jardineres. Segons l’àvia, a la
seva època els locals del Paral·lel no tanca-
ven ni de nit ni de dia”, compara.
Amb més de seixanta pel·lícules en el

seu historial, ha treballat amb directors
comFernandoTrueba, Ventura Pons,Ma-
rio Camus, José Corbacho i Antonio Mer-
cero, entre d’altres. “Alan Parker em va
donar un paper a La vida de David Gale”,
afegeix. La seva fama va créixer amb pro-
grames de televisió com Ahí te quiero ver,
Aquí no hay quien viva, El cor de la ciutat i
ara a la telesèrie Kubala, Moreno i Man-
chón. Encasellada en papers humorístics,
“la televisió crema, perquè si surts molt
després no et truquen durant llargues tem-
porades. I si no apareixes a la tele, sembla
que no existeixis, que has desaparegut o
t’has retirat. No és el meu cas, perquè faig
teatre i bolos, rodo un telefilm i poso veu a
anuncis publicitaris”.
A més de passejar la seva obra, Recurso

de Amparo, per Catalunya, a Espanya la
recorden perquè durant vuit anys la va re-
córrer formant parella còmica amb Jordi
Vila a l’obra Kilómetros de humor. Vila va
morir fa tres anys i la biografia oficial
d’Amparo va quedar com tallada. “A partir
de certa edat no pares d’anar a funerals i
se te’n van els referents”. Amb el seu
humor pel davant, pocs recorden que va
interpretar obres dramàtiques com Shir-

ley Valentine o Qui tem Virgina Wolf?
“Sempreme l’he jugat a l’escenari, però ai-
xò no computa si no surts a la tele”.
Va passar el temps de les vedets amb

plomes. “Ja només queda Merche Mar,
però com a conductora de l’espectacle.
Amb la revista passa com amb la sarsuela,
un gènere que va ser la mare dels musi-
cals però que ha desaparegut i ara la gent
paga un dineral i se’n va a Londres a veu-
re musicals perquè vesteix més”, ironitza.
Segura que un dia tornaran les revistes de
varietats, explica com van desaparèixer
les plomes. “Dolly Van Doll va dir que no
s’han de matar estruços per fer més boni-
ques les dones. Va ser una bona causa eco-
logista i ja no es porten”.
La gent la saluda pel carrer i l’Am-

paro Moreno té un club de fans a
Facebook, encara que no practica les
xarxes socials. “Gairebé no m’ho puc
creure i ho agraeixo”.ÀLEX GARCIA

La seva foto prefe-
rida és la de la seva
família a l’hort on
menjava arròs amb
cargols. Però sobre
aquell hort es va
alçar l’estadi del
Barça. Ara veu que
“Meryl Streep es
queixa que costa
trobar feina a par-
tir dels 35 anys”.
Com a adéu, Mo-
reno entona la can-
çó que deia: “La
televisión pronto
llegará, yo te can-
taré y tú me verás”.
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