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Amparo Soler Leal portava
el cinema i el teatre a les
venes. Filla d’actors i suc-

cessivament casada amb Adolfo
Marsillach y Alfredo Matas, no
va conèixer cap altra vida que la
de les bambolines i els cameri-
nos. En cinema, la seva carrera va
madurar entre dos colossos: Ber-
langa y Matas. El seu debut amb
el primer es va produir a Plácido,
per reaparèixer a La escopeta na-
cional i les seves seqüeles amb un
pegat a un ull per exigència d’un
guió que abordava uns peculiars
pirates del franquisme.El produc-

tor d’aquests films era Matas i ell
va ser qui va posar la seva dona a
les ordres dels millors cineastes
espanyols dels vuitanta per conju-
gar, indistintament, la comèdia i
el drama.

Jaime Chávarri la va dirigir en
dues ambicioses adaptacions lite-
ràries, Bearn o la sala de las mu-
ñecas y Las bicicletas son para el
verano. Pilar Miró la va incorpo-
rar als repartiments de El crimen
deCuenca iGaryCooper que estás
en los cielos i també va repetir a
les ordres de Jaime de Armiñán
amb El amor del capitán Brando i
¡Jo, papá!, perquè solia repetir
amb gairebé tots, menys amb Al-
modóvar. Si el cinema espanyol
hagués estat Hollywood i Matas
un tycoon de la Fàbrica de Som-

nis, Amparo Soler Leal hauria es-
tat l’estendard d’un estudi rendit
als seus peus. Va tenir a la seva
disposició els millors papers i,
potser perquè el seu marit havia

estat un dels fundadors de l’Aca-
dèmia, els seus companys de pro-
fessió no la van votar per als guar-
dons que mereixia. Va tenir, això
sí, un premi d’excepció: treballar

ambLuis Buñuel a dues de les se-
ves últimes pel·lícules: Tamaño
natural i El discreto encanto de la
burguesía, totes dues congelades
per la censura franquista.
De les tres B del cinema espa-

nyol –Bardem, Berlanga y
Buñuel–, només li va faltar treba-
llar amb el primer. Amb el segon,
en canvi, van ser inseparables,
dins i fora del plató, i el va acom-
panyar fins al seu comiat ambPa-
ris-Tombuctú. Part dels seus re-
cords sobre Berlanga els va expli-
car en l’homenatge que li vam tri-
butar a la Filmoteca, encara a la
vella sala de l’Avinguda de Sarrià,
ambDavid Trueba iMónica Ran-
dall, i malgrat que vam lamentar
la mort del mestre, vam riure
amb les seves anècdotes. Tant,
comara li agradaria aAmparo So-
ler Leal que la recordéssim en la
seva desbordant vitalitat i el seu
contagiós sentit de l’humor.c

Vaig tenir el privilegi i l’im-
mens plaer de compartir
escenari amb Amparo So-

lerLeal enelmuntatge quevadiri-
gir Mario Gas de l’obra El zoo de
vidre de Tennessee Williams. Re-
cordo la seva força, i la convicció i

l’alegria que transmetia l’Amparo
en tot el que feia, dins o fora de
l’escenari. Un tros d’actriu de cap
a peus, amb un talent natural que
desbordava gràcia i bon ofici i que
regalava amb generositat. Dúctil,
polièdrica, incisiva, etèria i terre-
nal alhora, vitalista al màxim,
ambaquestàngel escènic que atra-
pava l’atenció del públic immedia-
tament. Però el plaer no només el
gaudien els espectadors, era com-

partit pels que estàvem amb ella,
perquè la seva actuació solia ser
una font de sorpreses. Encara que
era molt disciplinada, d’ella sem-
pre en podies esperar esclats per-
sonals que li donaven al seuperso-
natge un toc especial, una gràcia
original o una intensitat dramàti-
ca sorprenent.

Amésdel seu talent innat, la se-
va capacitat tant per al drama
comper a la comèdia, admiropro-

fundament el seu amor i fidelitat
absoluts per la professió, pels
seus companys, pel públic. Ampa-
ro Soler Leal era d’aquestes ac-
trius que un no dubta a dir solidà-
ria, amb el desig d’aportar harmo-
nia i traça. Aconseguia transfor-
mar en important el petit, el sen-
zill. Desbordava brillantor, hu-
mor i una gran humanitat. Sem-
pre amb un amor indestructible
pel seu ofici. Era aquesta també la
seva grandesa.
Et recordarem sempre, Ampa-

ro, amb admiració i amb un som-
riure als llavis.c

E
n el vell cinema Prince-
sa vaig rebre el primer
impacte: Amparo Soler
Leal em va entusiasmar

a Usted puede ser un asesino. Més
tard –corria l’any 1965, crec– vaig
formar part del cor del muntatge
de La zapatera prodigiosa, de
García Lorca, que Esteve Polls va
dirigirper a la companyiad’Ampa-
ro Soler Leal. Jo era un jovenís-
sim aprenent d’actor, i des d’ales-
hores admiro en ella aquest swing
especial per a la comèdia i per al
drama sense estridències. Amb
tot, el més exquisit plaer va ser
tractar-la, tenir-la com a amiga i,
amb el temps, poder dirigir-la en

una de les seves més perfectes i
sorprenents interpretacions tea-
trals. La seva Amanda Wingfield
aEl zoo de cristal, va ser un prodi-
gi de precisió i subtilitat, on asso-
lia ressorts de patetisme i tragèdia
impressionants. No van ser assa-
jos fàcils, no. Vam treballar dur.
Però al seumagisteri s’unia la hu-
militat i una tenacitat com només
les grans actrius posseeixen.
Junts anàvem avançant i apre-
nent, i junts vam anar pintant un
personatge que ella va il·luminar
amb una gamma cromàtica excel-
sa. L’estrena en el María Guerre-
ro de Madrid va ser un bellíssim
retrobament entre una actriu i el
seu públic rendit als peus. En els
últims temps, encara que conser-
vava la calidesa, l’elegància i l’ine-
quívoc sentit de l’humor, s’esllan-

guia i s’anava apagant. Envoltada,
això sí, d’amics que realment l’es-
timaven i estaven per ella. En el
seu vuitantè aniversari va fer gala
de tots aquests atributs que la
feien adorable. Gran dona, gran

amiga i gran actriu. Quan assajà-
vem, ens entregàvem fort en ata-
car les escenes. Però ella trencava
tota possible tensió dient: “Però ja
saps que t’estimo. Molt”. Aquesta

frase la vam utilitzar sempre
quan ens vèiem, i a aquesta frase
vam tornar en aquella plàcida nit
d’agost al Maresme barceloní.
Amparo ha estat una dona amb
caràcter i tambéde fidelitats eter-
nes, posseïdora d’un gran sentit
de la ironia i de l’humor. Una nit,
després d’una representació d’El
zoo..., un amic, actor i cantant,
em va dir: “La vull conèixer;
aquesta dona és impressionant”.
I aleshores apareix l’Amparo, i el
nostre amic s’hi agenolla al da-
vant i, genuflex i rendit, deixa
anar mentre li besa la mà: “Que
gran és vostè, com l’admiro, és
vostè excelsa... Doña Concha! I
l’Amparo, sorneguera, li contes-
ta: “Ai, gràcies fill. Peròmira, mi-
llor digue’m Amparo o Amparín,
com t’agradi més!”.
Amparo,Amparín, doñaAmpa-

ro, Amanda, gràcies per tot. Pel
teu art. Per la teva amistat. Per ser
com has estat...
I seràs, allà on siguis ara.c

ARXIU

tar abans, el 1952, amb Puebla de
las mujeres, a les ordres d’Anto-
nio del Amo.
La memòria d’Amparo Soler

Leal estarà per sempre unida a in-
terpretacions a les millors pel·lí-
cules del cinema espanyol. Amb
títols com Plácido (1961), Mi hija
Hildegart (1977),Bearn (1983) ,El
crimen de Cuenca (1979), i, sens
dubte, la sèrie de La escopeta na-
cional, moltes d’elles produïdes
pel seu segon marit, Alfredo Ma-
tas. Però mai no va abandonar el
teatre, al qual tornaria una vega-
da i una altra, sempre per la por-
ta gran. Com va fer el 1995 amb

La Celestina, a Barcelona (un pa-
per que havia fet famosa la seva
mare, trenta anys abans). “Crec
que la meva carrera es mereix un
Goya d’honor”, afirmava l’actriu,
dolguda, en l’entrevista abans es-
mentada, en la qual recordava
tambéque l’Acadèmia l’havia fun-
dat el seu marit Alfredo Matas.
En el seu comunicat de condol,

MarianoRajoy, president del Go-
vern espanyol, va destacar la soli-
desa i la gran personalitat que im-
primia Amparo Soler Leal als
seus personatges. El ministre
d’Educació, Cultura i Esport, Jo-
sé Ignacio Wert, va recordar que
l’actriu va ser guardonada amb la
Medalla d’Or al Mèrit en les Be-
llesArts. FerranMascarell, conse-
ller de Cultura va destacar que
“ha estat una de les grans intèr-
prets de l’escena espanyola”.c

Ella voldria que
la recordéssim en
la seva desbordant
vitalitat i el seu
humor contagiós

En la seva Amanda
Wingfield d‘El zoo
de cristal’ va assolir
un patetisme i una
tragèdia impressionants

Va tornar al teatre a
Barcelona, el 1995,
amb ‘La Celestina’,
un personatge molt
estimat per l’actriu

Entredoscolossos

Lagrandesad’unaactriu

“Digue’mAmparo!”

E. RIAMBAU, director de la Filmoteca

de Catalunya

F. ORELLA, actor, va treballar amb Soler

Leal a l’obra ‘El zoo de cristal’

M. GAS, director de teatre

Jordi Banacolocha · Joan Negrié
Carlos Cuevas · Míriam Iscla
Pepa López · Anna Moliner
Pep Planas · Emma Vilarasau
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