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Carta a l’actriu, a Amparo
H

ola, Amparo,
Has teatralitzat fins i tot 
la cerimònia de la teva 
mort. Ens reunirem per 

brindar. Per brindar per una dona. 
Per tu. Per una actriu. Per un ésser 
humà que traspua la fragilitat d’un 
infant i la serenor d’una dona de te·
atre i de cinema que des de les seves 
arrels familiars –Soler Marí, Mila-
gros Leal– has mantingut una tra·
jectòria artística presidida per la 
fidelitat i la complicitat amb tots 
aquells amb els quals has treballat. 
En cinema, entre molts d’altres, 
Buñuel (El discreto encanto de la bur-
guesía), i Berlanga, amb un perma·
nent fil de relació director actriu a 

través de les millors i més lúcides 
històries de l’Espanya dels anys 70.
 Amparo, el teu somriure per·
manent és una de les més valuoses 
identitats. Un somriure entre senti·
mental i irònic. El somriure d’una 
persona que ha exprimit la vida fins 
al final. Com a professional i també 
com a dona. 

da i conviscuda a l’illa de Menorca. 
Una obra de teatre, Amanda, dirigi·
da per mi a la Sala Beckett. Tu, do·
na de grans escenaris, en una petita 
sala alternativa, amb Jordi Daudé. 
Era el teu retorn al teatre després 
de molts anys d’absència als esce·
naris. I vares voler que fos així. En 
una petita sala, la de José Sanchis 
Sinisterra. La d’un teatre que anava 
més enllà de les fronteres convenci·
onals. I després, també amb mi com 
a director, una Celestina produïda 
per Focus i pensada per a tu. Una 
Celestina mediterrània i lluminosa. 
Ben lluny, per tant, de l’obscuran·
tisme de la vella Espanya. Et feia il·
lusió vestir la Celestina que havia 
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interpretat tantes vegades la teva 
mare, Milagros. 
 Et recordo amb un somriure be·
vent amb tu més d’un xupito de 
whisky, ¿oi? Sobretot després d’al·
guna estrena amb la companyia de 
la Sabine. I tu, en aquella època, te·
nies al costat un acollidor Alfredo 
Matas que t’esperava. 
 Estimaves Barcelona i com Maria 
Mercader, la dona de Vittorio de Sica 
amb qui també vaig treballar, des·
prenies, a través dels ullets, la fragi·
litat de la gran dona que per viure 
necessita minut a minut compartir 
emocions i sensacions. 
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 Amparo, ¿recordes que quan ens 
acomiadàvem per telèfon em de·
ies: «Petonets, petonets molt forts»? 
¿Recordes que, des de la teva llen·
gua paterna, el valencià, em dema·
naves un text per interpretar? 
 Vàrem actuar junts en una pel·
lícula dirigida per Jordi Cadena, 
Els papers d’Aspern. Rodada i viscu·
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Records de vida
A

mparo em deixa el record 
d’una dona positiva, ale·
gre i divertida de qui vaig 
tenir la sort de ser amiga. 

Durant uns anys vam compartir el 
que anomenaríem vida: rialles, fei·
na, amics, viatges... Tinc un record 
entranyable de les llargues sobre·
taules de converses amb els nostres 
companys de vida (després ella es va 
casar, jo no). Alfredo va ser un home 
encantador, intel·ligent; era impres·
sionant veure fins a quin punt va de·
dicar part de la seva vida a protegir 
Amparo i a tenir·ne cura. Ella esti·

mava la seva professió per sobre de 
tot i ell es va ocupar de fer·la feliç i de 
donar·li el que volia.
 No oblidaré mai el rodatge de 
La escopeta nacional amb el nostre 
estimadíssim Luis García Berlan-

llant?». Tenien tots tant d’enginy... 
Sens dubte, Amparo era una d’ells. 
Sempre, fins al final, va tenir un 
excel·lent sentit de l’humor. 
 Era una actriu de cap a peus. Vam 
rodar El divorcio que viene, amb ella, 
José Sacristán, José Luis López 
Vázquez i jo. Ella alabava la professi·
onalitat de Sacristán, que no robava 
mai un pla. Amparo coneixia tots els 
trucs de l’ofici però mai els va usar 
perquè respectava aquesta professió 
en què va néixer i va créixer (els seus 
pares eren famosos actors).
 Recordo l’última vegada que 

Mónica Randall
ACTRIU

vaig estar amb ella en públic. Va ser 
amb David Trueba a la Filmoteca de 
Catalunya, deu fer un parell d’anys 
més o menys. Vam tenir una conver·
sa que va divertir molt el públic que 
ens escoltava. ¡Es trencaven de riure! 
Tenia un sentit de l’humor punyent, 
dels que no perdonen. El seu enginy 
era tan estimulant que t’animava a 
intentar posar·se al seu nivell, cosa 
que era molt difícil. 
 Descansa en pau, estimadíssima 
Amparo. Aquesta preciosa professió  
ha perdut un dels seus fills més es·
timats. H

ga, sens dubte el treball més esti·
mulant de tota la meva carrera. Les 
pauses del rodatge estaven plenes 
de talent. Era magnífic arribar tots 
els matins a treballar i preguntar·
me: «¿Qui dirà avui la frase més bri·
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Presentant ‘Juego de niños’ el 1989.

Amb Asunción Balaguer a ‘Al menos no es Navidad’ (2006).

En el rodatge d’‘El crimen de Cuenca’ (1979).

En una escena de ‘Mi hija Hildegart’ (1977).Amparo Soler Leal, a l’escenari.


