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Primera fila    icult

QUIM CASAS
BARCELONA

M
orta als 80 anys, a con·
seqüència d’una insufi·
ciència cardíaca, a la 
ciutat on feia temps 

que vivia, Barcelona, Amparo Soler 
Leal era filla d’actors i va viure sem·
pre inoculada pel verí de la inter·
pretació. Actriu de teatre des de 
molt jove (va debutar als 15 anys), 
de televisió i de cine, es va dedicar 
gairebé íntegrament a aquest últim 
mitjà a partir del 1975 i va trobar un 
bon lloc en l’obra de cineastes com 
Luis García Berlanga, per a qui va 
compondre alguns dels seus mi·
llors papers secundaris.
 Nascuda a Madrid, el 23 d’agost 
de 1933, filla única dels actors Sal·
vador Soler Marí (intèrpret valencià 
que va cotitzar a l’alça en l’escena 
madrilenya dels anys 20 i 30) i Mi·
lagros Leal (actriu teatral i cinema·
togràfica), va debutar a l’escenari el 

Amparo Soler leal, protagonista 
d’obres de Strindberg i gran secundària 
per a Berlanga, mor als 80 anys

Va estar casada amb l’actor  
Adolfo Marsillach i el productor Alfredo 
Matas, i mai va guanyar el premi Goya

l’actriu

total

1948, amb l’obra d’Alfonso Paso No 
me mientas tanto. Aviat va passar a tre·
ballar a la companyia del Teatro Na·
cional María Guerrero, on la va di·
rigir Luis Escobar, el seu posterior 
company d’aventures berlanguia·
nes en la trilogia formada per La esco-
peta nacional (1977), Patrimonio nacio-
nal (1980) i Nacional III (1982).
 Sempre inquieta, no es va acon·
tentar només amb l’actuació i, a 
principis dels 60, va formar la se·
va pròpia companyia, i va protago·
nitzar obres de Sartre, Pirandello i 
Strindberg. En aquella època va es·
tar casada amb Adolfo Marsillach, 
de qui es va separar el 1965. El 1969 
va contraure matrimoni amb Alfre·
do Matas, distribuïdor (va crear l’em·
presa Cinesa) i productor.
 En aquell moment, la seva carrera 
cinematogràfica ja estava encarrila·
da. Havia debutat en un paper petit 
a Puebla de las mujeres (1952), d’Anto·
nio del Amo, i va entrar en la nòmi·

na de col·laboradors més o menys fi·
xa de Berlanga amb Plácido (1961). 
El mateix any va guanyar el premi 
del Sindicat Nacional de l’Espectacle 
pel seu paper a Usted puede ser el asesi-
no (1961), una comèdia negra de Jo·
sé María Forqué que va demostrar la 
ductilitat de registres en l’actriu.
 A partir d’aquell moment, i com 
els va passar a altres cares rellevants 
del cine espanyol de l’època com Fer·
nando Fernán Gómez, José Luis Ló·
pez Vázquez o Manuel Alexandre, 
Soler Leal va anar alternant les pel·
lícules convencionals i populistes 
que incentivava el règim, cas d’El 
grano de mostaza (1962), Vuelve San Va-
lentín (1962), La gran familia (1962) i 
Las que tienen que servir (1967), amb 
propostes més personals i arrisca·
des servides per alguns dels direc·
tors que intentaven canviar la fe·
somia a l’estricte cine espanyol del 
franquisme: Amador (1964), notable 
drama de Francisco Regueiro al vol·

tant de la deriva d’un home que aca·
ba d’assassinar la seva nòvia, i El bos-
que del lobo (1970), excel·lent film de 
Pedro Olea que retrata l’obscurantis·
me de l’època a partir d’una vaga his·
tòria de miserabilisme i licantropia.

TREBALLS TELEVISIUS /El 1975, després 
d’interpretar un muntatge de La 
señorita Julia d’August Stringberg, va 
deixar el teatre, encara que tornaria 
als escenaris dues dècades després a 
requeriment de Mario Gas per prota·
gonitzar El zoo de cristal, de Tennesse 
Williams. En aquella època havia fet 
els seus primers treballs televisius. A 
Tres eran tres (1972·1973), història de 
tres germanes interpretades per So·
ler Leal, Julieta Serrano i Emma Co·
hen i amb cèlebre sintonia de Vaini·
ca Doble, va conèixer Jaime de Ar·
miñán, que poc després es convertiria 
en un dels seus realitzadors cinema·
togràfics habituals: El amor del ca-
pitán Brando (1974), Jo, papá (1975).

Va congeniar  
amb cineastes  
tan diversos com 
Buñuel, Armiñán, 
Almodóvar i Miró

Sempre inquieta, 
no es va acontentar 
amb l’actuació i en 
els 60 va formar la 
seva companyia
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	 Ben	capacitada	tant	per	a	la	co-
mèdia	com	per	al	drama,	amb	un	
punt	d’ironia	més	que	adequat	per	
treballar	amb	cineastes	com	Berlan-
ga,	Fernán	Gómez	i	Luis	Buñuel	–va	
tenir	una	breu	aparició	a	El discreto 
encanto de la burguesía (1972)–,	Soler	
Leal	va	congeniar	bé	amb	cineastes	
tan	diversos	com	Pilar	Miró,	Jaime	
Chávarri,	Pedro	Masó,	Antonio	Dro-
ve,	Roberto	Bodegas	o	Pedro	Almo-
dóvar,	i	va	aparèixer	en	títols	històri-
cament	fonamentals	com	Los nuevos 
españoles (1974),	El crimen de Cuenca 
(1979),	Las bicicletas son para el verano	
(1983)	i	¿Qué he hecho yo para merecer es-
to?	(1984).
	 	No	va	obtenir	cap	premi	Goya.	Va	
deixar	el	cine	el	1995,	tot	i	que	va	tor-
nar-hi	quan	la	va	cridar	el	seu	amic	
Berlanga	per	a	París-Tombuctú	(1999).	
Els	seus	últims	treballs	van	ser	en	
el	mitjà	televisiu,	de	la	sèrie	Querido 
maestro	(1998)	al	telefilm	de	Mireia	
Ros	Wendy Placa 20957 (2009).	H
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fica.	¿González	en	estat	pur?	El	ca-
pellà	gorrer	de Belle epoque	(Fernan-
do	Trueba).	És	una	opinió.
	 ¿I	de	José	Luis	López	Vázquez?	
Al	fill	pajillero	del	marquès	de	Le-
guineche	també	el	veurem	sempre	
dins	de	La cabina	de	Mercero	i	trans-
vestit	a	Mi querida señorita. Antonio	
Ferrandis	va	carregar	amb	el	vai-
xell	de	Chanquete	a	ritme	d’Algo 
se muere en el alma,	però	també	con-
serva	algun	aspecte	icònic	amb	la	
gavardina	que	li	va	posar	José	Luis	
Garci	a	Volver a empezar després	
que	Berlanga	explotés	el	seu	bigoti	
franquista	en	plena	cacera.
	 Luis	Ciges	sempre	serà	el	Ciges	
de	Berlanga.	Tots	dos	van	poder	ex-
plicar	què	és	ser	testimonis	de	la	
guerra	mundial	incrustats	a	la	Di-
visión	Azul	en	el	front	de	Lenin-
grad.	De	Plácido	a	Nacional III.	Ma-

La escopeta nacional	és	un	monu-
ment	al	cine.	Luis	García	Berlan-
ga	va	retratar	el	tardofranquis-
me	amb	un	elenc	esplèndid.	Tren-
ta-sis	anys	després	de	l’estrena	en	
queden	molt	pocs	per	explicar	què	
passava	en	aquells	rodatges	mul-
titudinaris,	després	dels	quals	ca-
da	nit	hi	havia	una	festa.	Ampa-
ro	Soler	Leal	ha	deixat	sols	José	Sa-
zatornil,	Mónica	Randall,	Bárbara	
Rey	i	Chus	Lampreave,	els	supervi-
vents	d’un	gran	film,	després	tri-
logia.	¿Encara	viu	Saza?,	pregunta	
algun	despistat.	Doncs	sí,	com	la	
Randall,	tan	discreta	en	els	seus	es-
tiuejos	a	Llafranc,	com	la	Rey,	tan	
enganxada	a	les	triperies.	Com	la	
tercera	d’elles,	sempre	tan	almo-
dovariana	com	berlanguiana,	que	
encara	no	se	n’ha	anat.
	 Si	els	aficionats	als	obituaris	
passen	llista,	la	llàgrima	i	el	som-
riure	apareixen	immediatament.	
Pel	mateix	director,	el	guionista	
(Rafael	Azcona)	i	els	actors	Luis	Es-
cobar,	Agustín	González,	José	Luis	
López	Vázquez,	Antonio	Ferrandis,	
Luis	Ciges,	Félix	Rotaeta,	Rafael	
Alonso,	Laly	Soldevilla	i,	des	d’ahir,	
Amparo	Soler	Leal.	Se	n’han	anat	
anant	fins	a	esgotar-se	les	dedicatò-
ries	celestials	de	Forges.	¡Com	s’ho	
deu	estar	passant	aquesta	gran	fa-
mília	a	l’altre	barri!
	 Amparo	Soler	Leal	era	una	do-
na	d’empremta	inesborrable.	La	
recordaran	com	a	animal	del	te-
atre,	com	a	inspiradora	d’Adolfo	
Marsillach	i	Luis	Buñuel,	per	com-
partir	cartell	amb	Fernando	Fer-
nán-Gómez,	Alfredo	Landa	o	Al-
berto	Closas.	O	pel	passat	en	blanc	
i	negre.	

Aristòcrata bòrnia

En	les	primeres	hores	de	l’últim	
sospir	hi	va	haver	uns	quants	cinè-
fils	o	cinèfags	que	van	recuperar	
aquella	escena	de La escopeta nacio-
nal	en	què	Chus,	turmentada	aris-
tòcrata	bòrnia,	destrossa	la	col-
lecció	d’ampolletes	del	seu	sogre,	
el	marquès	de	Leguineche.	
	 Luis	Escobar,	en	el	paper	d’avi	
degenerat,	gairebé	invàlid,	s’arros-
sega	per	terra	intentant	recollir	el	
tresor	davant	el	desconcert	de	Jai-
me	Canivell	(Sazatornil)	i	del	mi-
nistre	franquista	Álvaro	(Ferran-
dis). «Garañón, rijoso, putero», són	
els	adjectius	que	dispara	la	nora	
tan	ben	elegits	per	Azcona.	La	bron-
ca	va	emmudint	al	mateix	temps	
que	Canivell,	l’industrial	que	pa-
ga	una	cacera	a	canvi	d’aconseguir	
el	monopoli	dels	porters	electrò-
nics,	descobreix	el	contingut	de	la	

revisar	per	què	s’admira	tant	la	qua-
drilla	que	viatjava	amb	García	Ber-
langa.	Tots	ells	actors	amb	moments	
inoblidables	en	pel·lícules	que	no	
s’haurien	d’esvair	mentre	es	conser-
vi	la	memòria	col·lectiva.	Les	possibi-
litats	són	innombrables.
	 Amb	Agustín	González,	el	pare	
Calvo,	a La escopeta...,	resulta	difícil	
elegir	acció	en	una	carrera	tan	prolí-

IOSU DE LA TORRE
BARCELONA

Un monument al cine
‘La escopeta nacional’ va reunir un elenc històric amb Amparo Soler Leal H José Sazatornil, 
Mónica Randall, Bárbara Rey i Chus Lampreave, últims testimonis del cartell de García Berlanga

El repartiment va 
comptar amb Luis 
Escobar, López 
Vázquez, Luis Ciges 
i Antonio Ferrandis

Vegeu el vídeo d’aques-
ta notícia amb el mòbil  
o a e-periodico.cat

col·lecció:	«Mari Carmen, 15 años, 
tres veces. Aurora, 23 años, 12 ve-
ces... Pero si son pelos de coño», cla-
ma.	Les	riallades	a	les	sales	de	cine	se-
gueixen	vives	en	el	tall	que	conserva	
Youtube.	
	 Rafael	Azcona	va	deixar	escrit	en	
forma	de	llibre	l’avís	que	els	morts	
no	es	toquen,	nen.	No	li	fem	cas.	És	
un	consell	per	ignorar	si	es	tracta	de	

jordom	dels	Leguineche	i	també	fe-
titxe	de	José	Luis	Cuerda	(Amanece 
que no es poco, 1988).	O	el	simpàtic	
Rafael	Alonso,	melancòlic	amb	bi-
goti	molt	abans	de	participar	en	El 
rusco,	secundari	de	Berlanga,	com	
de	Garci	(El abuelo)	i	Cuerda.	Potser	
queda	lluny	Laly	Soldevilla	–que	va	
morir	el	1979–,	però	els	veterans	
reaccionen	al	rescatar-la	de	¡Vivan 
los novios!, La gran familia	i,	per	des-
comptat, La escopeta nacional.
	 El	cofre	dels	records	que	dei-
xa	en	herència	Amparo	Soler	Leal	
amaga	instants	tan	diversos	com	
la	mare	estricta	de	Mi hija Hildegart	
(1977),	la	càndida	esposa	de	La gran 
familia,	la	primera	presentadora	de	
Juego de niños	a	la	tele	dels	gallifan-
tes,	o	la	indòmita	aristòcrata	de	la	
trilogia	de	García	Berlanga.	L’ac-
triu,	segons	va	explicar	al	complir	
80	anys	l’agost	passat,	en	una	en-
trevista	amb	l’associació	d’actors	
Aisge,	es	quedava	amb	Usted puede 
ser un asesino,	Plácido (totes	dues	del	
1961)	i	Bearn.	(1982).	Va	deixar	tam-
bé	un	lament:	«L’Acadèmia del Ci-
ne, que va fundar el meu marit, no 
em va donar mai el Goya d’Honor, i 
me l’hauria merescut».	
	 ¿The end?	No.	Ens	queda	la	vide-
oteca	o	les	xarxes	com	Youtube.	
Punxin	la col·lecció	
i	veuran	Soler	Le-
al	en	estat	pur.	H

EL SEGELL 3 Quatre escenes de la trilogia berlanguiana en què van 
destacar Soler Leal, Sazatornil, Randall, Escobar i López Vázquez.
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