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Nuria Torray, popular actriu dels anys 60 i 70, mor a Madrid 

• L'artista, que va alternar cine i teatre, va destacar pels treballs a 'Estudio 1'

EL PERIÓDICO. MADRID

L'actriu Nuria Torray, una de les cares més populars del cine, el teatre i la televisió dels anys 60 i 70, va
morir ahir als 70 anys a conseqüència d'un càncer de còlon. A les 0.30 de la matinada, l'artista
barcelonina va morir a la Clínica Madrid, on feina un mes i mig que estava ingressada, a l'empitjorar el
seu estat de salut.
Les seves restes mortals van ser traslladades al tanatori de la M 30, on va quedar instal.lada la capella
ardent. Aquest matí, a les 10.45 hores, partirà el seguici fúnebre fins al cementiri de La Almudena, on
serà incinerada.

TEATRE A TV
Mare de la també actriu Alejandra Torray, la intèrpret va estar casada amb el també desaparegut Juan
Guerrero Zamora, destacat realitzador i guionista de televisió, a més de poeta i escriptor. El seu marit va
ser el creador d'un dels programes de TVE que ha deixat més empremta en la seva història, Estudio 1,
dedicat al món del teatre, en què l'actriu va treballar en nombroses ocasions. Els seus inicis
professionals van ser al teatre i l'any 1957 va debutar al cinema amb Susana y yo, d'E. Cahen
Salaberry, fins que es va retirar l'any 1971 per dedicar-se a la televisió.

En la seva filmografia destaquen títols com El bosque del lobo, El amor brujo, La muchacha del Nilo,
Una novia relámpago, El señor de La Salle, Accidente 703, Un marido de ida y vuelta i Maravilla. A la
tele va aconseguir un gran èxit al protagonitzar la sèrie, també de Guerrero Zamora, Un mito llamado ...,
on interpretava personatges sorgits de la mitologia.

L'estil interpretatiu de Nuria Torray, marcat per una singular locució, mai es va allunyar de la seva
formació teatral de joventut, de l'Institut del Teatre de Barcelona i de la companyia de José Tamayo, en
què va treballar als inicis com a actriu professional. En cine va treballar amb directors com Luis Lucía,
José María Forqué, Javier Elorrieta, Leon Klimovsky, Luis Peña, Pedro Olea i Antoni Ribas.
Entre els seus premis, destaquen el del Festival del Mar del Plata i el SEN per Diálogos de la paz, i
l'Ercilla de Teatre, per la seva interpretació en l'obra Mi querida familia.

Núria Torray
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