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demanar que quan morís no se cele-
brés cap funeral ni que s’enviessin
flors: “No talleu res viu per donar-
ho a un mort”. També va deixar es-
crit que volia que el comiat es fes a
casa seva amb una copa de cham-
pagne i música de Serrat. I pocs me-
sos abans de morir, a l’última entre-
vista que va fer, va lamentar que
l’Acadèmia de Cinema no recone-
gués la seva trajectòria: “Crec que
amb la meva carrera em mereixia un
Goya d’Honor”.

Soler va néixer el 1933 pràctica-
ment sobre l’escenari. Els seus pares
eren els actors Milagros Leal i Salva-
dor Soler. Va debutar amb només 13
anys i va passar a ser primera
actriu del Teatro María
Guerrero, fins que es
va casar amb Adolfo
Marsillach, amb
qui va formar
companyia prò-
pia. El 1975 va
protagonitzar
La señorita Ju-
lia. Aquesta va
ser, segons l’ac-
triu, l’obra més
complicadadelase-
va carrera: “Era molt
difícil, molt àcida, exigia
un gran esforç dia rere dia”.
Després es va allunyar del teatre per
dedicar-se plenament al cinema, fins
al 1993. Va tornar-hi a Barcelona,
amb Amanda, de la mà d’Hermann
Bonnín i al costat de Jordi Dauder.

Va tenir papers en moltes de les
grans pel·lícules de la segona meitat
del segle XX. Ahir l’actriu Vicky Pe-
ña recordava l’aportació de l’actriu:
“Va influir a fer un cinema molt crí-
tic i molt especial”. Fa poc Peña ha-
via compartit amb l’actriu el seu 80è
aniversari: “Mantenia una gran lu-
cidesa i el seu sentit de l’humor”. I,
com era habitual, havia estat “molt
tendra” amb els amics.e

Amparo Soler Leal:
adéu a la

‘noia Berlanga’

OBITUARI

L’actriu, que va treballar amb els grans
directors de cinema i teatre, mor als 80 anys

Una actriu que preferia la intuïció al “mètode”

La gran família
Era un dels papers que menys li va
agradar. Li semblava “poc creïble”
perquè el personatge de la mare re-
queria una actriu molt més gran.

Patrimonio nacional
Va ser la Chus, la jove del marquès
de Leguineche, a la trilogia que
Berlanga va dedicar a una família
monàrquica que torna de l’exili.

París-Tombuctú
Soler va actuar a l’últim film de
Berlanga, en què el cineasta reivin-
dicava l’humor bròfec (adust, esca-
tològic i groller) dels valencians.

Bearn
Per l’actriu, el seu paper al film en
què Jaime Chávarri retrata una
decadent família mallorquina va
ser el millor de la seva carrera.

Conversa íntima amb l’Amparo

Amparo? Sí, dime. Sóc l’Hermann. Hola, Hermann, petonets. Tu,
Amparo, sempre acabaves les converses telefòniques amb un en-
tranyable, sonor i sil·labejat “petonets”. Tu, que finalment no vas

–llàstima– arribar a interpretar una obra en català, la llengua del teu pa-
re. Recordes la nostra estada a Menorca per rodar Els papers d’Aspern de
Jordi Cadena? Ah, y tu me propusiste volver a los escenarios después de
años y años de cine. Era una obra que se llamaba ‘Amanda’. Sí, Amparo, sí,
la vam fer a la Sala Beckett, la de José Sanchís Sinisterra. Volies que el teu
retorn al teatre tingués lloc en una sala alternativa. Y luego tu me propu-
siste hacer ‘La Celestina’. Imediatamente dije “síiii”, tal vez influida por el
recuerdo de la interpretación de mi madre, Milagros. Sí, Amparo, tanma-
teix aquella era una Celestina de l’Espanya negra i la que vam fer junts era
lluminosa, mediterrània, blava i blanca, amb el teu rostre fràgil,
acollidor, viu, amb el somriure permanent entre la ironia i la
tendresa. Hermann, te dejo, tengo la partida de póquer con las
amigas. Y después la cena con Alfredo. Petonets!

HERMANN BONNÍN
ACTOR I DIRECTOR

EL BITLLET
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01. Amparo
Soler en un
homenatge que
se li va fer a la
Mostra de
València. EFE

02. Soler al
rodatge d’El
crimen de
Cuenca. EFE

Amparo Soler Leal va morir ahir als
80 anys a Barcelona d’una insufici-
ència cardíaca. Havia treballat amb
els grans directors de teatre i cine-
ma del s. XX. Volia que l’acomia-
dessin amb champagne i Serrat.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. “És l’única actriu a qui
va tirar floretes Bette Davis”. És un
dels elogis que va fer el cineasta Luis
García Berlanga a Amparo Soler Le-
al. L’actriu, que defensava que la in-
terpretació li sortia espontània-
ment, va treballar amb els grans
mestres que, d’una manera o altra,
van desafiar el franquisme. Soler va
actuar sota la direcció de José Ma-
ría Forqué (Usted puede ser un ase-
sino), Berlanga (la triologia de Naci-
onal), Luis Buñuel (El discreto en-
canto de la burguesía), Pilar Miró
(El crimen de Cuenca), Jaime Chá-
varri (Bearn i Las bicicletas son pa-
ra el verano) o Pedro Almódovar
(¿Qué he hecho yo para merecer es-
to?). Ella, però, es considerava so-
bretot una noia Berlanga.

L’actriu, que va morir ahir als 80
anys per una insuficiència cardíaca,
va ser una dona guerrera. El novem-
bre del 2011, quan feia un any de la
mort de Berlanga, escrivia a la re-
vista de l’Acadèmia del Cinema: “Em
sembla que això és l’últim que t’es-
cric. Aquí les coses estan fatal, els
mateixos xoriços, els mateixos fan-
tasmes, però encara més”. I afegia:
“La gent està angoixada, despistada
i indignada i els ha agafat per votar la
dreta; pensen que ens faran tirar en-
davant. Ha, ha, ha”. I acabava: “Tu i
el meu estimat Alfredo [es refereix al
seu segon marit, el productor Alfre-
do Matas] teníeu raó, sempre ens
quedarà la cultura. Petons, petons,
petons! Visca el cinema!”

Aquesta postura combatent la va
mantenir fins a l’últim moment. Va


