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L'actriu de teatre, cinema i tele-
visió Amparo Soler Leal va morir
ahir a Barcelona als 80 anys deixant
rere seu una vasta trajectòria re-
coneguda per un públic que la re-
cordarà especialment pels seus
papers a les ordres de Luis García
Berlanga, per a qui va treballar en
set pel·lícules.

«Sempre m'he sentit una noia
Berlanga», va declarar l'actriu en
una última entrevista concedida fa
unes quantes setmanes amb mo-
tiu del seu 80è aniversari, en unes
declaracions en què, d'una altra
banda, lamentava a la seva manera
que la seva carrera no hagués es-
tat reconeguda amb un «Goya
d'Honor».

La trajectòria d’Amparo Soler
Leal va ser, això no obstant, elo-
giada ahir per companys de pro-
fessió, com Concha Velasco, que va
destacar que «a més d'una gran ac-
triu» era una persona «divertida,
ocurrent i intel·ligent», mentre
que Vicky Peña va assenyalar que
era una actriu admirable que «for-
ma part del millor cinema espa-
nyol».

El ministre d'Educació i Cultu-
ra, José Ignacio Wert, va destacar
de la seva banda la seva «extraor-
dinària versatilitat» i el seu «pro-
fund registre», i va considerar que
amb la seva desaparició «perdem
una figura que ha representat una
cosa molt important durant més
de 50 anys en l'escena espanyola».

Nascuda a Madrid i filla dels ac-
tors Salvador Soler Marí i Milagros
Leal, va començar a treballar amb
ells sent encara una nena, per
després ingressar com a«meritò-
ria» al teatre María Guerrero, on va
obtenir el seu primer gran èxit
amb Històries d'una casa, de Joa-
quín Calvo Sotelo.

Va arribar a crear la seva pròpia

companyia, amb la qual va inter-
pretar, sobretot, obres de Txékhov,
i després va formar el grup Teatre
Realista.

Entre els seus èxits al teatre
destaquen Vestir al desnudo, La za-
patera prodigiosa, Las buenas per-
sonas, La gaviota, Ondina, per la
qual cosa va rebre el 1959, de nou,
el Premi Nacional d'Interpreta-
ció, i ¡Ay, infeliz de la que nace her-
mosa! (1967), guardonada amb la
Medalla d'Or de la Fundació Ma-
ría Rolland.

En cinema, on va debutar el
1953 a Así és Madrid, de Luis Mar-
quina, es va convertir en «musa»
de Luis García Berlanga, que va
comptar amb ella a Plácido (1961),
La escopeta nacional (1978), Pa-
trimonio nacional (1980) i Nacio-
nal III (1982), així com a La Va-
quilla (1984), Todos a la cárcel
(1993) i París Tombouctou (1999).

La versatilitat d’Amparo Soler
Leal li va anar perfecte a Luis Gar-
cía Berlanga per protagonitzar al-
gunes de les seves millors pel·lí-
cules, en què retratava tant les
classes populars com els sectors di-
rigents de l'època franquista i la
transició.

Amparo Soler Leal va actuar
amb altres grans directors espa-
nyols, com a La gran família
(1962), de Fernando Palacios, El
dulce encanto de la burgesía (1972),
de Luis Buñuel, El crimen de Cuen -

ca (1979), de Pilar Miró o Bearn
(1983), de Jaime Chávarri, inter-
pretació per la qual va obtenir el
premi del Cercle d'Escriptors.

Va treballar amb Pedro Almo-
dóvar a Qué he hecho yo para me-
recer esto? (1984), any en què tam-
bé va rodar Les bicicletes són per a
l'estiu, pel·lícula de Chávarri ba-
sada en l'obra del mateix títol de
Fernando Fernán Gómez, amb la
qual va aconseguir també un èxit
de crítica i públic.

Soler Leal no ocultava la seva
predilecció per Berlanga, a qui
definia com un «mestre» o el «mi-
llor director del segle XX», mentre
considerava Buñuel «també un
geni, però d'un altre estil».

En l'última etapa de la seva vida
es va centrar una altra vegada en
el teatre, amb obres com La Ce-
lestina (1995), Don Juan Tenorio
(2001), Las mariposas son libres
(2003) i Al menos no es Navidad
(2005), que va fer amb Asunción
Balaguer.

Per la seva trajectòria profes-
sional va rebre el premi Pepe Isbert
(1995); la Medalla d'Or al Mèrit en
les Belles Arts (1995); el Premi
Miguel Mihura (1998) i el Foto-
grames de Plata (2004).

Va estar casada amb Adolfo
Marsillach, de qui va obtenir l'a-
nul·lació eclesiàstica del matri-
moni el 1965, i amb el productor
Alfredo Matas, amb el qual tampoc
va tenir fills i de qui va enviudar el
1996.

L'actriu, que residia a Barcelo-
na des de fa anys, es trobava en un
delicat estat de salut. Amparo So-
ler Leal havia expressat el seu de-
sig que, després de la seva mort, no
se celebrés un funeral en la seva
memòria ni que tampoc s'envies-
sin flors a nom seu perquè no vo-
lia «que es talli res viu per donar-
l'hi a un mort».
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Mor la «noia Berlanga» Amparo Soler
L’actriu de «La escopeta nacional» i «Todos a la cárcel» tenia 80 anys i havia estat casada amb Adolfo Marsillach
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La filla i la vídua de Manolo Escobar, Vanessa Escobar i Anita Marx, ploren
desconsoladament a la capella ardent instal·lada al saló d’actes de
l’Ajuntament de la ciutat de Benidorm, davant el fèretre de l'artista, mort
dijous amb 82 anys a causa d'un càncer. Les restes mortals van ser ahir
traslladades al tanatori comarcal de la Vila Joiosa per a una missa funeral de
cos present prèvia a la incineració. 



Últim adéu a Manolo Escobar

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) homenatjarà a partir del 30
d'octubre la «bailaora» Carmen
Amaya amb l'espectacle La Capi-
tana, en què s'explora el seu ima-
ginari de la mà de destacats noms
de la dansa com Ramon Oller, de
la música com Joan Guinjoan o del
flamenc com Mayte Martín.

Es tracta de l'espectacle central
de l'Any Carmen Amaya –el 2013

es compleixen els cent anys del seu
naixement i els cinquanta de la
seva mort– en què s'inclouen cinc
peces diferents sobre l'«extraordi-
nària i singular figura» d'aquesta
artista universal que va traspassar
fronteres, segons va explicar ahir
el comissari de l'esdeveniment,
Xavier Albertí, també director del
TNC.

Albertí va remarcar que cadas-
cuna de les cinc peces s'ha con-
cebut per a aquest muntatge, que
podrà veure's fins al 10 de no-
vembre, sense que estigui previst
que giri, i en què també participen
altres artistes com Rocío Molina,
Jesús Carmona o el grup instru-
mental BCN 216.

L'obra comença amb Anar i
Tornar, de Ramon Oller, on al cos-
tat de la ballarina Maricarmen
García, l'Escola de Flamenc La
Tani i el Cor de Castanyoles de Bar-
celona, el coreògraf ha volgut re-
memorar l'arribada de la magnè-
tica artista a Nova York el 1940, on,
en no saber ni llegir ni escriure, va
passar una setmana confinada en
una de les seves illes juntament
amb la seva companyia, els mem-
bres de la qual l’anomenaven «La
Capitana».

Oller va dir que ha fusionat la
seva feina de dansa contemporà-
nia amb el flamenc de Maricar-
men García, en una obra que ha
qualificat de «molt sincera».
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L’imaginari de Carmen Amaya
s’apoderarà del Teatre Nacional
Ramon Oller, Joan Guinjoan

i Mayte Martín col·laboren a
l’espectacle del centenari
del naixement de l’artista 



Una imatge d’arxiu d’Amparo Soler. 
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Entre els seus èxits al teatre
destaquen «Vivir al
desnudo», «La zapatera
prodigiosa» o «Ondina»

L’actriu, resident a Barcelona,
no volia homenatges pòstums
ni «que es talli res viu per
donar-li a un mort» 


