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Unaactriumenuda igenial

N
ova triomfar per la se-
va bellesa, sinó pel
seu immens talent
coma intèrpret cama-

leònica i sempre capaç de sor-
prendre amb les seves creacions.
Morta ahir als 77 anys a l’hospi-
tal madrileny Puerta de Hierro,
víctimad’un càncer, l’actriu cata-
lana Amparo Baró deixa darrere
seu una activíssima carrera de
gairebé 60 anys, especialment al
teatre, que va ser el seu gran
amor. Va aparèixer en unes 40
pel·lícules, però aquesta gran
dama de l’escena va assolir gran
popularitat gràcies a sèries com
7 vidas i El internado. Distingida
amb multitud de guardons, rara-
ment anava a recollir el premi.
“M’agrada el risc d’estrenar una
obra de teatre i veure si m’aplau-
deixen, però quan et donen un
premi ja saps per endavant que
t’aplaudiran”, afirmava.
Filla de pare aragonès i mare

valenciana, Amparo Baró San
Martín havia nascut a Barcelona
el 21 de setembre del 1937. Va es-
tudiar en una escola religiosa i
després va començar a cursar la
carrera de Filosofia i Lletres. Pe-
rò les dificultats econòmiques fa-
miliars i una vocació primerenca
la van portar a ingressar al TEU
(Teatre Espanyol Universitari).
En els primers anys cinquanta,
sent una desconeguda, Adolfo
Marsillach aposta per ella per
substituir la seva llavors esposa
Amparo Soler Leal, que estava
malalta, en un muntatge teatral
que es representa al Windsor de
Barcelona.
Després d’una presència fugaç

en la coproducció hispanoitalia-
na Carta a Sara, el 1958 figura en
el repartiment de Rapsodia de
sangre, pel·lícula d’Antonio Isasi-
Isasmendi que va haver de to-
rejar amb la fèrria censura de
l’època. L’any següent protagonit-
za amb Marsillach la comèdia
televisiva Galería de maridos i en
la temporada 1961-1962 actua en
la sèrie Chicas en la ciudad.
AmbMarsillach, en qualitat de

company en escena i director,
prosseguirà en nombroses obres.
Van destacar elsmuntatges d’On-
dina, César y Cleopatra, la peça
de Miguel Mihura Mi adorado
Juan… O El pan de todos, original
del sempre dissident i combatiu
Alfonso Sastre. Amparo Baró va
formar el 1965 la seva pròpia com-

panyia teatral al costat d’actors
com Luis Prendes, Elvira Quinti-
llá o Manuel Galiana, però dos
anys més tard dissolia la compa-
nyia a causa de problemes eco-
nòmics. A la televisió va continu-
ar treballant al costat d’Adolfo
Marsillach. El 1961 va ser molt
reconeguda la seva interpretació
a La calumnia, obra escrita per
Lillian Herman i portada al cine-
ma per William Wyler, amb Au-
drey Hepburn i Shirley MacLai-
ne com a protagonistes.
També van ser freqüents les

seves col·laboracions amb el dra-
maturg, guionista i director de
cinema Jaime de Armiñán. La
inclou en repartiments de pel·lí-
cules seves com ara Carola de
día, Carola de noche (protago-
nitzada per Marisol), Al servicio
de la mujer española (amb Mar-
sillach, Mary Carrillo i Emilio
Gutiérrez Caba), El nido o Stico,
on acompanyava Fernando
FernánGómez i CarmeElias. Per
molts, el seu millor treball sobre
els escenaris el brindava l’any
1983, al costat de Josep Maria
Pou, en una adaptació de Casa de
nines, la cèlebre obra d’Ibsen.
La seva trajectòria televisiva re-

sultarà imparable: Primera fila,
Confidencias,Del dicho al hecho o
dotze episodis de la recordada sè-
rie Estudio 1. A la pantalla petita
assolia el seu grau de popularitat
més alt a partir del 1996 gràcies a
la sèrie coral 7 vidas, on recreava
el personatge de Sole, que ella
descrivia com “una transgressora
nata en una sèrie d’antiherois”.
Blanca Portillo, Javier Cáma-

ra, CarmenMachi oAnabel Alon-
so i altres companys de reparti-
ment han fet pública la seva tris-
tesa per la desaparició d’Amparo

Baró. “Em quedo orfe, era la me-
va mare a 7 vidas i una actriu que
posava l’ànima en cadascuna de
les frases que pronunciava”, ha
manifestat Javier Cámara.
Amparo Baró també admetia

haver comès errors. Per exem-
ple, no saber qui era PedroAlmo-
dóvar quan el cineasta li va propo-
sar de rodar Pepi, Lucy, Bom i
otras chicas del montón, i ella s’hi
va negar. “Em va semblar un guió
groller, però després, en veure la
pel·lícula, emva semblar formida-
ble. Almodóvar ja no m’ha tornat
a trucar”. En cinema els seus pa-
pers van ser gairebé sempre se-
cundaris, però va poder aportar
el seu talent en pel·lícules de Jo-
sé Luis Cuerda (El bosque anima-
do), Jaime Chávarri (Las cosas
del querer) o Gracia Querejeta a
Siete mesas de billar francés, que
el 2008 li va reportar un Premi
Goya com a actriu de reparti-
ment que no va anar a recollir.
Actriu versàtil i dotada de mil

registres, encara que ellamateixa
es definia com “lletgeta i baixe-
ta”, el 2011 oferia una superba in-
terpretació a l’obra Agosto, sota
la direcció de Gerardo Vera i al
costat de Carmen Machi. Amb
ella va participar en els primers
assajos per al rodatge del film La
puerta abierta, de l’actriu i realit-
zadoraMarina Seresesky, però la
malaltia l’hi va impedir i va ser
substituïda per Terele Pávez.

LLUÍS BONET MOJICA

Amparo Baró va oferir una interpretació superba a l’obra teatral Agosto el 2011

A la gala de lliurament dels premis Ceres, a Mèrida, el 2012

“Posava l’ànima en
cada frase que deia”,
destaca Javier Cámara,
el seu fill a la sèrie
de televisió ‘7 vidas’
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Avui fa un any

Adela Gómez Gómez
Alfons Banda Tarradellas
Ana Masqué Creus
Antonio Gómez Somoza
Antonio Sánchez Casabona
Aurora Granado Gartey
Carles Gómez Lahoz
Carmen Martínez Salvador
Carmen Prat Ponsa
Dolores Fernández Saenz
Eduard Samsó López
Elena Gargallo del Tiempo
Emília Roca Colominas
Emiliana Serrano Navarro
Emiliano Martínez Triguero
Feliciana Atienza Giménez
Felip Perera Ramírez
Félix Navas García
Francesc Castelló Crespo
Jaume Abella Lanau
Jaume Armengol Xanxo
Joan Sendra Benito
Jordi Castells Valls
José Alferez Cecilia
José Mª Quer Marsal

Josefa Sánchez Villena
Josep Aymà Valverde
Juana Rosa Casas
Luisa Cortés Rovira
Luisa Pardo Jorge
Magdalena Pérez Sánchez
Manuel Ares García
María Jesús Cano Trueba
Maria Lluïsa Saavedra Gómez
María Muñoz Cabello
María Soto Cabezos
Mercedes Tacies Binefa
Miguel Aparicio Diez
Montserrat Martí Alsina
Paquita Vilamanyà Perernau
Pedro Moral Martínez
Pepita Climent López
Polo Molina Lozano
Rosa de la Gàndara Solé
Rosario Antón Najar
Salvadora Mellón Guiot
Sebastián Porras Casas
Tomás Corominas Ruíz
Vicenta Meléndez Asensio
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