NOTES SOBRE LA CANO POPULAR
MODERNA: EL CUPLET

El cuplet catalá nasqué d'unes necessitats, a la vegada, artístiques i patriótiques. En efecte: la revolució industrial havia introduit una serie de canvis, alguns d'ells essencials, en el plantejament
de la cultura popular. Abans de tot, en Peconómic. Les inversions
que, fins aleshores, havien estat mínimes, comentaren a ésser importants i, per tant, obligaren a treballar amb un capital cada cop
més substanciós i a eixamplar les árees de comercialització. En segon lloc, el públic, grácies a les campanyes d'alfabetització, s'havia anat estratificant i, al capdavall, s'havia produit una complicada escala d'oposicions i d'interferéncies entre el consumidor culte
ideal i el simple analfabet, entre l'urbá estricte i el rural més o
menys urbanitzat, etc. En tercer lloc, les relacions entre productors
i consumidors, a través de la progressiva complexificació deis mitjans de difusió, s'havien fet cada cop més distanciades i, per part
dels consumidors, més passives: més receptives. Així, els productes tendien a ésser cada cop més diversificats i tipificats. La cultura
de transmissió oral, tan vella, almenys en teoria, com l'idioma, tendia a refugiar-se en les zones rurals i, encara, en les més tancades.
I, d'altra banda, la de transmisió impresa, més urbanitzada i moderna, fou modificada de cap a peus, articuló una colla de nous
mites i, sobretot, fou ampliada amb nous géneres, com la novella
o el periodisme. En quart lloc, el text deixá d'ésser móbil i anónim
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per esdevenir, com el culte, fácilment identificable: fix en la lletra
i d'autoria coneguda (o, almenys, d'heroi i de collecció coneguts).
En cinqué lloc, sense abandonar una de les seves característiques
més rellevants, el conservadorisme, esdevingué més dinámica, més
ajustada a unes modes que cremaven amb rapidesa els productes
que les satisfeien. I, per últim, per raons d'economia o d'educació, comentaren a vacillar en l'ús de l'idioma i a reproduir les
modes deis paisos més avarwats. O, almenys, deis paisos políticament hegemónica.
Al principi de segle, les empleses destinades a la producció popular en llengua catalana mantenien amb modificacions mínimes
les estructures pre-industrials. I, en canvi, les empleses plantejades,
ja, en termes industrials només treballaven amb textos en llengua
castellana. Correlativament, la producció catalana, des deis Cors
Clavé o el teatre de Pitarra fins al periodisme de «L'Esquella», havia perdut bona part de la seva incidéncia. I, en canvi, la castellana, amb la caneó comercial, la novella o el melodrama, s'ajustava
amb més precisió a les noves necessitats del públic. En un moment
donat, alguns autors i empresaris s'adonaren del desajust que, de
manera insensible, s'havia creat en el camp de la producció popular i intentaren d'actualitzar la catalana a través d'un acte de voluntat: de voluntat patriótica. Val a dir que, l'intent, el portaren a
bon port els sectors populars més dinámics peró que, per diverses
raons, aquests comptaren amb la collaboració d'una colla de personatges que, com Guimerá, Rusiñol o Morera, pertanyien als medís
més cultes i refinats. Així, al llarg deis anys 10, nasqué un génere
canÇonístic que assolí una rápida difusió: el cuplet. Un génere que
ja era popular al país en llengua francesa i, sobretot, en llengua
castellana, que recollia algunes de les aspiracions més fondes de la
bohémia modernista i que, de fet, animava la vida frívola de Barcelona o, almenys, d'un deis seus barris més incisius: el Parallel.
Un génere, en fi, que articula una auténtica mitologia literária 1 i
que, al capdavall, aconseguí un cert grau de tradicionalitat.
1. Així, per exemple, Josep Carner compongué l'auca d'una noia, la Pitets, que intenta de triomfar com a cupletista, o coblejadora, i que acaba fent
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EL CUPLET CATALX: ACTA DE NAIXEMENT

El 1912, Rossend Llurba, que s'havia format a les deus modernistes, deia en una de les seves cremiques sobre la vida frívola del
«No hi heu pensat mai, amics meus, en la victoria que representaría
per la nostra rassa, la constitucció d'un music-hall catalá? Jo cree que
aquest genre d'art alegre y deliciosamént captivador, faría un gran be
dintre les nostres costums un xic massa austeres y donades al trascendentalisme. Es cert que'l nostre carácter no s'es donát gaire a n'aquestes
menes de frivolitáts, peró jo os ben asseguro que'l día que sapiguém despendres de certs convencionalismes que forsosamént ens fan apátics davant la manera de sentir d'altres pobles tan cosmopolites y un xic més
galants que el nostre, la causa santa de la nostra patria haurá donát un
gran pas.
Inmoral?... No: no ho penseu. Jo cree que tot lo inmoral es lo lleig,
y voleu dirme quina lletgesa hi ha en el somriure picaresc d'una coupletista graciosa, de llabis rojos y mirada abrusadora? Oh! Jo conceptúo
molt més lleig, y per lo tant immoral, un coll de dona extremadamént
tapát, que no pas un amb escót y .mostránt la blancor de les seves carns
a le voracitát deis vianants qui pássen y cenen la sort de contemplarlo!
No siguém hipócrites. Qui més qui menys penca lo mateix que jo,
en que sería una bella cosa el sapiguer que entre aquestes estrelles de
carn que van pel mon escampánt la gracia deis seus moviments y la dolcesa de sas cancons, n'hi han de catalanes: no se perque em ve a la
punta de la ploma el recort de la Lluisa de Vigilé y l'Amalia Molina
vestides amb el trajo típic de nostra terra y cantánt:
A la voreta del mar,
n'hi ha una donzella...
el carrer a Terrassa (Auques i ventalls (Barcelona 1 1935), 90-97). Altrament,
Santiago Rusiñol, Lluís Capdevila, Manuel Fontdevila, etc., el portaren al teatre amb un paper, ara i adés, de protagonista. El 1920, per exemple, Capdevila
i Fontdevila estrenaren, en collaboració, una tragicomédia en dues parts, que
titularen, respectivament, L'auca de la cupletista i Les dones del music-hall.
De fet, trataren, a través d'elles, un auténtic panorama de la bohémia negra
formada per cupletistes, periodistes, putes, lladres i macarrons. Un panorama
que gira al voltant d'una noia que estima el luxe i l'alegria, que, grácies als
bons consells d'un periodista, assoleix de fer-se un nom en el camp del musichall i que, per diversos atzars, acaba en la miséria i se suicida. A destacar que,
al llarg de l'obra, hi ha una colla de tópics modernistes i que, a més, conté algunes observacions forra interessants sobre la producció popular.
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Infantils?... Si: teníu raó. Empró jo se molt be com aquí a Catalunya trobaríem bons musics y bons literats que no's donaríen de menys
de compondre excelentes cansons per aquestes escampadores de l'alegría.
Allavors, quina joia! Poguer competir els nostres cants amb els castellans, la majoría barrocs y sense solta, les dolces harmonies italianes y
els irónics couplets francesos!»

I afegia:
«Perdoneu-me aquesta petita confessió de sinceritát, sí alabo el music-hall catalá, es perque comprenc que es una necessitat del nostre
temps, y perque m'agrada, sense oblidar mai perxb les demés arts esceniques un xic més dignificadores.» 2

Un any després, el 13, una revista d'humor i de frivolitat, el
«Papitu», comen0 a publicar algunes paródies de cuplets famosos
que, de seguida, aplegá, en volum. 3 I, el 1919, Salvador Bonavia
publica, ja, el primer recull antológic de cuplets catalans. 4 «El fet
de que sien», diu el prologuista, Poal Aregall, «prou numerosos
per a aplegar-los en un llibre vol dir que no és una probatura, sinó
que el cuplet catalá té vida própia i esta ben arrelat entre fosaltres». 6 El cuplet, segons Poal, havia nascut de les mans d'un poeta
obscur que signava amb el pseudónim de Biorito: Toribi Torrents
i Rourell. 6 I, segons la collecció quinzenal «Coses de Catalunya»,
apareguda poc temps després, nasqué de les de Rossend Llurba.7
Sigui Biorito o sigui Llurba, el fet és que el cuplet catalá posseia,
el 1919, una petita história. Una petita história articulada amb la

R. L LURBA, Del Boulevard Paralel: Music Hall catalá, «De tots colors», V: 243 (1912), 18.
Cuplets del «Papitu», 5 vols. (Barcelona 1913-1919).
El llibre del cuplet catalá. Pbrtic d'En M I Q UEL P OAL A REGALL (Barcelona 1919; «Biblioteca Bonavía», 8).
P OAL A REGALL, ob. cit., 5.
P OAL A REGALL, ob. cit., 6-7.
R. L LURBA, «La font del Xirineu», dins 35 cuplets catalans, 2.a série,
«Collecció quinzenal 'Coses de Catalunya'», p. 9. Duu la indicació: «El primer
cuplet catalá que va escriure's».
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lluita que alguns poetes sostenien contra la indiferéncia del públic,
el desinterés deis empresaris i l'hostilitat de les artistes. 8 I també
d'éxits. D'uns éxits prou remarcables aconseguits, sobretot, per la
Raquel Meller, la Serós, la Goyita o la Parreño. Un any després
Joan Casas i Vila deia a un periodista que, «en rigor, data ya el
cuplet catalán de algún tiempo, aun cuando hasta hace poco no
haya conseguido llamar la atención del público de nuestros conciertos, sugestionado por otra clase de canciones». I afegia: «sin contar el esfuerzo meritísimo realizado por algunos compañeros que
comparten conmigo la gloria de haber impuesto nuestro idioma en
los programas de variedades, llevo yo solo escritos, a la hora de
ahora (sic), cerca de un centenar de cuplets, equivalentes a dos
años de ininterrumpida labor».9 El recull de Bonavia no dóna pas
una idea exacta de l'amplitud del Oliere; de fet, barreja canÇons
de tradició més o menys vuitcentista, com «La filia del marxant»,
de Fidelius i Bilitis, o «La puntaire», de Manuel Ribot i Serra,
amb cuplets própiament dits, com, entre d'altres, els de Tomás
Biscamps i Rossend Llurba. Altrament, Joan Casas i Vila, que no
hi figura, havia estrenat, ja, alguns deis seus éxits més sorollosos:
«Emperadriu», «La Rambla», «Els tres tombs», «La fornera de la
Ronda» i «Les caramelles», estrenat, aquest, el mes de novembre
del 1919 en el teatre Eldorado."

LA CONSAGRACIÓ: EL CONCURS DEL «DÍA GRÁFICO»

Amb tot, la definitiva consagració no l'obtingué fins al 1920
En efecte: Rossend Ráfols, un impressor especialitzat en la publi-

Cf., per exemple, les declaracions de J. Casas i Vila dins J. ARTÍS, El cuplet catalán. Los autores premiados en el concurso de letrillas. Juan Casas Vila,
autor de «A la Portaferrissa», expone a los lectores de «El Día Gráfico» el
alcance y trascendencia del cuplet catalán, «El Día Gráfico», 14-V-1920.
J. ARTÍS, art. cit.
10. En la segona edició, apareguda el 1929, Bonavia canviá substancialment el contingut del volum (eliminá cinc textos i en substituí vint-i-cinc).
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cació de novelles curtes i de peces de teatre," donó dos nous reculls, ampliats el 1921 a tres," que contenen algunes de les mostres més famoses i que contenen, a més, un próleg de Llurba que
parla, ja, de vertadera difusió. Altrament, el 21 d'abril, «El Día
Gráfico» convocó un concurs destinat a promoure el génere o,
almenys, a consolidar les posicions adquirides. «Ha tenido el cuplet catalán unos días triunfales», diu la convocatória, 13 «obteniendo la consagración definitiva del gran público. Lo que pudiera parecer éxito momentáneo, es preciso que arraigue y se extienda y llegue a tener una permanencia patriótica y alegre». D'aquí que el diari, «para contribuir a la vida y a la exaltación del
cuplet catalán, ha organizado un doble concurso, dirigiéndose a los
poetas y a los músicos catalanes para que acudan a él, aportando
letra y música para las canciones que aumentarán las que ya repite
nuestro pueblo». Així, el dia 11 de maig, el jurat, format per Alexandre Plana (que havia substituir el primerament designat, Santiago Rusiñol), Josep Carner, Enric Morera, Clifton Worsley i Francesc Pujols, concedí els tres premis de poesia a Joan Casas i
Sobre l'activitat de Ráfols, decisiva en el tombant deis anys 20,
Rossend Rafols i les seves publicacions, tesi
de llicenciatura (Universitat Autónoma de Barcelona 1974).
El cuplet catalá, 1. a série, próleg d'En R OSSEND L LURBA ([Barcelona
1920] «La Novella Teatral Catalana», 21); 2. a série ([Barcelona 1920] «La
Novena Teatral Catalana», 30); 3.a série ([Barcelona 1921] «La Novella Teatral Catalana», 41). El 1923, Ráfols en publica un nou recull a «La Novena
Nova»: Número de cuplets (núm. 264). I, més endavant, segons I SABEL M ONTSENY, ob. cit., 192, aplegá en un sol volum les dues primeres séries de «La
Novella Teatral Catalana» amb el títol genéric de Cuplets catalans, Barcelona, s. a.
Los concursos del Día Gráfico, «El Día Gráfico», 21-1V-1920.
No tinc cap notícia important sobre Joan Casas i Vila, que signava
els seus textos amb un pseudónim: el de Joan Misterio. Coliaborá amb diversos treballs a les revistes «Papitu» i «La Tuies». El número 1.001 del «Papitu», corresponent al 23 de maig de 1928, destacava, entre els seus animadors,
«en Casas Vila, els cuplets del qual, iníciats en el "Papitu", li donaren just
renom, truncat per la mort». En efecte: Casas fou un deis primers i dels més
populars autors del génere. Traduí «Tire, tire la codinette». Una caneó que la
cupletista lionesa Nitta Jo havia divulgat des de l'Eden i que publica a les páCf. I SABEL M ONTSENY C AVALD Á ,
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a Vicenc Andrés i Llobet i a Joaquim Ventalló" i, el dia 1 de
juny, els tres premis musicals a les partitures que, per a les dites
poesies, compongueren amb rapidesa A. R. Berdiel i Joaquim Zamacois." I, a més, un premi especial a un cuplet sencer, és a dir,
a una lletra i una música presentades formant, d'entrada, un tot.17
Al concurs de lletres hi acudiren, entre d'altres, Tomás Biscamps,
Josep M. Francés i Josep M. Poblet. 18 I, al de música, hi concorregueren fins a cent setanta-nou peces." Finalment, «El Día Gráfico» organitzá una gran festa al teatre Tívoli. Una festa a la qual
assistiren els prohoms de la política catalana, com Josep Puig i
Cadafalch i Francesc Cambó, i en el curs de la qual Pilar Alonso
estrena tots els cuplets premiats i un de nou, obra de Joan Casas
i Vila, dedícat al concurs i que duu per títol el del diari. Per a la
presentació, Joaquim Montero compongué un poema que, en molts
d'aspectes, resulta forra significatiu:
«(...) Músics, poetes, jo vos ho demano,
competiu noblement en'questa tasca,
segurs de que algún dia acaronat-vos (sic)
sentireu una veu robusta i franca
que tremant d'emoció «Companys, vos digui:
No desmayeu, avant, així es fa patria!
Será la del humil músic del poble

gines del «Papitu» (cf. A. BLADÉ I DESUMVILA, El senyor Moragas («Moraguetes») (Barcelona 1970), 125). I, amb Rossend Llurba, fou l'únic lletrista a qui
la «Collecció quinzenal 'Coses de Catalunya'», de ('editorial Ambos Mundos,
de Barcelona, dedica tot un número monográfic: 35 cuplets catalans de «Joan
Misterio», número fora de série. Casas compongué també alguna lletra de
sardana.
Cf. «El Día Gráfico» deis dies 11 i 12-V-1920.
Cf. «El Día Gráfico», 1 i 10-VI-1920.
En aquesta ocasió, l'obra premiada fou «La excursionista», de R. Forga i Clara i Evelí Burrull. Cf. «El Día Gráfico», 1-VI-1920.
Amb el títol general de Folletón del cluplet catalán, hom publica fins
a quinze cuplets deis presentats i no premiats («El Día Gráfico», 15-V, 19-V,
20-V, 22-V i 26-V-1920). Per a la lista completa, cf. «El Día Gráfico», 8V-1920.
19. Cf. «El Día Gráfico», 1-VI-1920.
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que's deya Anselm Clavé, que mira ab ansia
orgullosa, i ab goig que'l fa reviure
com s'anela, i s'exten, i pren ufana
l'arbre que ell va plantar al cor del poble
la caneó de la terra catalana.»20
ART I CATALANITAT

El cuplet catalá, des deis orígens, fou presentat com un tipus de caneó frívola que barrejava el bon gust amb la malícia i
que, per tant, constituía una obra d'art capas de remoure els instints patriótics del poble. Per a Poal, per exemple, «la primera
condició que cal exigir a tot cuplet és que no sia de mal gust». I si,
contra la «chulaperia, madrilenyisme i manoleria que és el puntal
de que es serveixen certs autors de lletres castellanes», compleix el
nostre amb aquesta llei, aixó és «degut, en gran part, al fet d'ésser
els introductora persones que veien en el cuplet catalá una manera
d'interessar a la nostra gent per les coses nostres». 21 Rossend Llurba, que fou, de fet, qui dona més amplitud cultural i, a la llarga,
programática al cuplet,22 parla d'«aquest génere delitós dintre
Nuestra fiesta. El cuplet catalán. El festival del Tívoli, «El Día Gráfico», 19-VI-1920. Cf. també Festa del couplet catalá, «La Veu de Catalunya»,
18-VI-1920, i De la fiesta del cuplet, «El Día Gráfico», 20-VI-1920.
P OAL A RAGALL, ob. cit., 6.
22. Les notícies que tinc sobre Llurba són escasses peró, en conjunt, forga significatives. «Havia escrit alguna comédia peró el seu fort eren els cuplets», diu Antoni Roca. «El seu món havia estat tota la vida el Parallel, del
qual coneixia tota la história, peró, de fet, vivía a la lluna; per adversitats que
tingués, somniava, tenia projectes i sempre et parlava de la comédia que comencaria a escriure, la setmana vinent» (Tot fent membria (Barcelona 1973),
130). De molt jove, collaborá en una revista que defensava un nacionalisme
radical i que, al capdavall, morí de mala manera: «La Tralla». El 1912, intervingué regularment en la revista «De tots colors» amb poemes, proses i textos
més o menys teórics. A destacar, entre d'altres, el poema Pássen els Comediants
(V: 251, p. 18) i els assaigs Del amor al art del Teatre (V: 219, pp. 165-66) i,
sobretot, la Lloansa als fundadora del teatre «nacional» catalá: Frederic Soler,
Francesc Camprodon i E. Vidal i Valenciano (V: 239, pp. 12-13). Altrament, hi
sostingué una secció fixa sobre la vida frívola del Parallel, que titula, successi-
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l'ambient deis teatres on es cultiven les varietats, posant, així,
una guspira d'art i de catalanitat, sobretot, en llocs on aquests dos
sentiments hi eren poc menys que desconeguts». En conjunt, Llurba destaca dos fets:
«1) Catalunya pot estar-ne satisfeta d'aquest expandiment de la
caneó nostra, per quant fins ara únicament ens era possible oir cantar
en nostre idioma a chors i a orfeons, mai tan assequibles per a popularitzar les notes de llurs cants com els teatres on es cultiva el génere frévol, i que, precisament per sa mateixa frevolitat, és com els públics de
totes menes ho acolleixen amb major complaenca.
2) Felicitem-nos (...) de qué una cosa tan minsa hagi obtingut
que infinitat d'artistes castellanes i estrangeres estudiessin el catalá a
l'objecte de donar a conlixer a sos públics respectius les nostres cancons
frévoles, les quals, en realitat, no representen altra cosa que una de les
diferents modalitats amb qué ha de comptar el nostre teatre nacional
per a ocupar el lloc que, en justicia, li correspon.»

I acaba amb aquests mots:
«Veu's aquí, dones, aquesta petita obra, tan plena d'ingenuitat i de
senzillesa, que uns quants rimaires i músics de Catalunya ofereixen al
vament, «Ecos del Paralel» i «Del Boulevard Paralel». I, finalment, obtingué
amb La darrera disbauxa el primer premi en el concurs de «Diálecs» convocat
per la revista (estrenat al Círcol de Sants, publicat a la série «De tots colors»,
núm. 106, i reeditat en «La Novella Nova», núm. 125). El 1915, publica
un Drama d'amor i, set anys després, estrena i publica Pasqua florida o
Les caramelle , , amb música de Carme Pérez Martínez. I, el 1929, collaborá
en una revista raríssima de tema teatral: «Gestionari» (cf. J OAN T ORRENTR AFAEL TASIS, História de la premsa catalana, I (Barcelona 1966), 670). Parallelament, s'havia dedicat amb entusiasme al conreu del cuplet. Un génere sobre
el qual teoritzá i amb el qual obtingué alguns deis seus éxits més decisius. Més
endavant, cap al tombant deis anys 30, compongué una colla de tangos en liengua castellana. I, com a Iletrista de tangos, presentá a Barcelona l'orquestra argentina de Manuel Buzón: «soldados líricos del ideal; troveros del siglo xx;
músicos y cantores de alma aventurera. Tal como España, en pasados siglos,
mandó sus carabelas al nuevo continente; en nuestra época de civilización y de
progreso, la joven América nos envía sus payadores, sus artistas más genuinos»
(Los éxitos de Manuel Buzón y su orquesta típica argentina, s.11. i s. a., p. 1).
Durant la guerra, Llurba fou «empleat a la 'Sociedad de Autores'» i, amb la
victória franquista, desarticulat el món que havia conegut i que, de fet, havia
contribuit a crear, visqué de manera modesta fent d'acomodador d'un cinema
de barri ( R ocA, ob. cit., 130-31).

334

J. MOLAS
poble, al seu poble, per a que en les hores de descans durant la lluita
vers l'ideal, gaudeixin el dolo encís de tarallejar a flor de llavis la tonada d'un cuplet o una caneó ben catalana i ciutadana alhora.»23

Altrament, Ignasi Iglésias, al llarg d'una polémica produIda
poc temps després del concurs obert pel «Día Gráfico», 24 remarcó
la necessitat social del génere i, a la vegada, les seves possibilitats
de tipus artístic i patriótic. Segons ell, el poble catalá no disposava
d'auténtiques cancons:
«1 no, que no en té, el poble, de cangons! (almenys de les que ell
avui desitja); i per aixó s'agafa amb el couplet catalá. No sabeu per
qué? Doncs perqué cada temps reclama les seves, apropiades als gustos
del moment. Molt bé, com un record del passat, les de l'antigor, amb
llur aire pastorívol, evocadores deis planys i les ingenuitats, les melangies i els sentimentalismes, de la gent rústica del pla i de la muntanya;
perú poc a propósit, amb tot i llur eternal riquesa melódica, per a repopularitzar-se com una cosa viva, reflex del viure ciutadá modern, amb
el seu esperit frívol i picaresc.» 25

I, després d'haver alludit a la incapacitat deis orfeons per a popularitzar llurs cants, deja:
«Per a l'alliberament i l'esplendor integral de la nostra terra, s'han
d'aprofitar totes les energies i totes les palpitacions disperses de la nostra vida conectiva. El couplet catalá, com a transmissor de la nostra
estimada Ilengua, és un mitjá que cal no negligir, sinó, al revés, donarli
impuls; car una cangoneta així pot contenir un sospir de l'art
que, com una espuma de sol, abrandi una gran foguera d'amor patri.» 26

R. L LURBA, «Elogi del cuplet catalá», dins El cuplet catalá, 1.a serie,

pp. 3-4.
Per a alguns, per exemple, era, el cuplet, una auténtica malaltia ( I GNASI I GL É SIAS, El «couplet» catalá, «El Diluvio», 15- XII -1920; cf. Obres completes, vol. VII: Treballs en prosa (Barcelona 1931), 346-47). Per a d'altres,
com F. A. Got, no encaixava amb la idiosincrasia catalana i, dones, no valia la
pena de dedicar-li cap mena d'esforg. «Deixem-ho correr! No en fem, de couplets, que ni podem, ni en sabem, ni hauríem de voler-ne apendre! Ens falta
la primera materia» (Sonatines, XV: El couplet catalá, «La Veu de Catalunya», 30- VII -1920).
I. I GL É SIAS, ob. cit., 347.
I. I GL É SIAS, ob. cit., 349-50.

NOTES SOBRE LA CANO POPULAR MODERNA

335

UNA CANO CIUTADANA

Així, els autors catalans, com els francesos, posaren tot l'émfasi deis seus textos en l'amor i, sobretot, en la vida de ciutat. Val
a dir que, en un principi, reelaboraren alguns deis temes rurals
d'inspiració modernista. Uns temes i una inspiració que semblen
remetre a Maragall o, almenys, al grup de maragallians més o menys
dessucats:
«De la prada en brolla una aigua
que de fresca sembla neu;
els pastors prou la coneixen,
mes de l'aigua ningú en beu.
Les fadrines prou voldrien
omplenar-hi un cantiró,
peró temen que, distretes,
no les piqui l'escorcó.»27

I, de manera correlativa, reelaboraren alguns materials de la
tradició canIonística pre-industrial:
«Prop del mar i ran de l'ona
mirant sempre a terra bruna,
plora que plora la filla
del Virrei de Catalunya.
Cuan sentiren les sirenes
songlotar l'enamorada,
varen dir-li amb forta pena:
— No ploreu, princesa Clara.
El cavaller que espereu
morí lluitant per la patria,
com moren tots els guerrers
de la terra catalana.»28

Amb tot, el génere, en el seu moment més brillant, fou un fenomen estrictament urbá: barceloní. I, més concretament, un feLEOPOLD NEGRE, «La prada de l'escorcó», dins El cuplet catala,
1.a série, pp. 9-10.
I. P LANAS, «La filia del virrei», dins 35 cuplets catalans, 1.a serie,
p. 2.
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nomen lligat a un deis seus barris: el Parallel. En efecte: l'autor
de la nota introductória, que figura en el segon deis reculls publicats per Rossend Ráfols, diu a meitat de camí del programa i de la
ressenya histórica:
«Els autors deis primers cuplets catalans que es cantaren van sofrit
l'error de desenrotllar invariablement els seus assumptes en un ambient
rural, donant al génere una monotonia que feia minvar l'interés de les
produccions. Sense que aixé, vulgui dir que s'ha de desterrar del cuplet
la visió de les nostres muntanyes, planes, masies, costes, etc., creiem
que en la majoria de les vegades els autors deuen reflectar indrets i costums ciutadans, i amb preferIncia barcelonins, per a fer vibrar amb més
intensitat el cor de les multituds. Els fets ens donen la raó: no han comenlat els éxits sorollosos, en el difícil art d'escriure cuplets, fins quan
s'han llenlat cangons d'ambient genuinament barceloní com són «Les
Caramelles», «Els tres toms», «L'aplec de sant Medí», «Emperadriu»,
«La serventa bonica», «La bailadora», «La Rambla», «L'escolá», «Carolina» i altres.»

I afegeix:
«En una paraula: el cuplet francés és el cuplet parisenc; doncs, així
mateix, el cuplet catalá deu ésser el cuplet barceloní.» 29

LA BARCELONA MENESTRAL

Rossend Llurba, a través d'un candorós procés d'idealització,
atribuí a Déu la creació del cuplet i definí amb forra precisió alguns deis seus trets més significatius. Un bon dia, Déu, que contemplava des de la Glória la terra catalana, s'adoná que, a la felicitat d'aquesta, li faltava una cosa: «dolces cancons de picardia», articulades en un «ambient de correcció». I. «per qué tot quedés ben
fet», decidí de crear el cuplet catalá. Tragué, «del cor mateix de
Barcelona», dos elements: la «flaire» i la «formosor». I els ajuntá
«amb la suau dolcor / deis llavis rojos d'una noia»:
«Son ritme daren els pardals
que pels brancatges volen alts
29. «El cuplet catalá», dins El cuplet catalá, 2.a série, p. 2.
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omplint l'espai de gentilesa.
Sa serenor dóna la mar
i el cel rialler d'un dia ciar
tot l'atractiu de sa bellesa.»

Així grácies a la fusió d'aquests ingredients, el génere assolí
una notable difusió entre aquells sectors més lligats a les estructures pre-industrials o, almenys, que insinuaven, ja, una incipient
industrialització:
«Al cor del poble tot seguit
hi entra el cuplet amb tant delit
i prengué al punt tanta volada,
que per les places i carrers,
dintre els despatxos i tallers
oiréu sempre sa tonada.»

I, al capdavall, la ciutat, amb el nou cant, esdevingué més estimada i més Formosa:
«Tot Barcelona va cantant
i sos costums així estimant
devé més franca i ufanosa.
Alegre i forta la veuréu
i podrem dir per tot arréu
que tot cantant l'hem feta formosa.»30

En efecte: el cuplet és una can«) representada o, més exactament, un monóleg de tipus amorós posat en boca d'una noia, 31 que
R. LLURBA, «El cuplet catalá», dins 35 cuplets catalans de..., «Collecció quinzenal 'Coses de Catalunya'», pp. 8-9.
Amb tot, té, aquesta llei, algunes excepcions. Així, per exemple, Fidelius i Bilitis el posen en boca d'un escolá i, per tant, introdueixen un nou
joc de malícia (cf. «L'escolá», dins El cuplet catalá, 2.a série, pp. 18-19); Leopold Negre, Rossend Llurba i Joan Casas el posen en boca d'un home (cf.
«L'hereu», dins El cuplet catalá, 1 a série, pp. 27-28; «El trinxeraire», dins
35 cuplets de «loan Misterio», pp. 16); d'altres, com el mateix Llurba o J. Hidalgo Osés, l'escriuen en tercera persona («La cantó del Tururut», dins 35 cusérie,
plets de R. Ll., p. 6; «El Cisco i la Cisca», dins 35 cuplets catalans,
p. 3); i fins, algun cop, demana, el cuplet, la col1aboració d'una dona i d'un
borne: «Narcís», dins 35 cuplets de «Joan Misterio», p. 13.
22
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aquesta canta i, a la vegada, interpreta. D'aquí que la lletra sigui
tan irnportant com la música i que, de fet, totes dues siguin tan
importants com les habilitats de la cantant: el moviment del cos i
el subratllat de la veu, les ruptures i els silencis, la introducció més
o menys narrativitzada d'allusions i de comentaris, etc.32 Abans de
tot, alguns poetes, com Joan Casas i Vila, convertiren el cuplet en
auténtiques odes a Barcelona. Unes odes ingénues i sentimentals
que, algun cop, ofereixen un cert gruix de pensament:
«Es la immensa Barcelona
l'esperit de Catalunya,
far que orientació li dona
del progrés en l'ample mar.
Per la capital guiada
sab la nostra hermosa terra,
treballar, ser respectada
i la ciencia i l'art honrar.
Ciutat triomfant — que en fa
del treball, sa religió
i d'ell n'es un
temple immens;
arreu nimbant de boires
de fum la població
que en son de l'estorg l'encens».33

En segon lloc, les noies que fan de protagonista, que, a despit
de la fascinació que senten per París, són auténtiques castisses,
procedeixen de diversos indrets de Barcelona i, de manera especial,
del Poble-sec i del Parallel. I posen en la Rambla el centre de les
seves illusions:
«La Rambla és el cor que sent,
la Rambla és el cap que penca,

En general, la introducció d'explicacions depén de la relació que la
cantant aconsegueix d'establir amb el públic i, per tant, és completament espontánia. Peró, ara i adés, el lletrista la indica amb tots els ets i uts; és el cas,
per exemple, de «La cupletera», de Rossend Llurba (cf. E. M. S., La danza y
el couplet (Barcelona 1924), pp. 113-114).
JOAN CASAS I VILA, «Cant a Barcelona», dins 35 cuplets de «Joan
Misterio», p. 14.
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la Rambla és el brag potent
de nostra ciutat immensa.»34

I, per últim, la suma de totes elles constitueix una mena de catáleg dels sentiments, les aficions i els oficis de la menestralia. Un
catáleg ple de tópics i d'una innocéncia aparent, que contrasta amb
la realitat del contingut, o de la intenció, que sovint és insinuada,
o no, per frases o paraules mig penjades. O que és donada d'una
manera directa:
«El trist és que anant amb l'home
quasi no he vist Montserrat;
pro veient-lo o no veient-lo
el cas és que m'ha agradat.»35

Un catáleg, en fi, que s'ha de completar amb les noies que,
arrossegades al vici, o pel vici, comparteixen la idealització deis
grups marginats duta a terme per la bohémia del tombant de segle.

LA TRADICIÓ POPULAR DEL VUIT-CENTS
Així, els autors de cuplets, malgrat treballar amb models francesos, assumiren la tradició popular catalana del Vuit-cents i, a la
vegada, recolliren alguns deis aspectes més vius de l'actualitat. En
aquest sentit, Ignasi Iglésias ja havia fet, amb motiu de la polémica de l'any 20, un paren d'observacions prou interessants:
«1) El poble, quan anhela una cosa, no trobant-la entorn seu la va
a cercar allá on és. Un cop ja la té, la modifica, en part, per a adaptar-la
a les seves condicions anímiques i a les seves necessitats espirituals;
i acaba, tan bon punt aquella ha pres carta de naturalesa en ell, per
considerar-la com a própia. Aixó és el que, de segur, succeirá, o ja está
succeint, amb la cangoneta moderna, de moda.

J OAN CASAS I VILA, «La Rambla», dins 35 cuplets de «Joan Misterio», p. 3.
S ANTIAGO RUSIÑOL, «Tornant de Montserrat», dins Nuevas creaciones
de la genial artista Pilar Alonso, Eldorado, tournée 1920-1921, p. 45.
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2) Amb tot, no és precís que es produeixi aquest fenomen. El
couplet, si analitzem bé, trobarem que deriva, tenint-hi arrels pregones,

del nostre folkore, i ádhuc de la nostra música contemporánia. ¿Qué
vénen a ésser, sinó una mena de couplets, en llur fons i en llur forma,
la majoria de canIons, filies de la musa anónima, que ens ha llegat la
tradició? ¿Qué eren (ja en deien coplas), aquelles composicions curtes
(amoroses les unes; satíriques, les altres, de l'actualitat política de l'época) que el nostre excels Clavé (abans de fundar les societats corals,
allá a mitjan segle passat), acompanyant-se ell mateix amb la guitarra,
cantava pels cafés de les principals ciutats i viles de Catalunya? I ¿qué
eren, en fi, sinó couplets, aquelles sátires que, en mig d'una zarzuela,
intercalaven els nostres grans tenors cómics com En Molla i En Colomer, quaranta o cincuanta anys endarrera, en els teatres Retiro i antic
Tívoli; costum que encara es conserva avui dia en l'ópera Marina?»36

En efecte: els lletristes catalans cantaren algunes de les institucions i deis mites cultes que havien assolit un mínim d'acceptació
per part de les capes populars o, almenys, deis grups més alfabetitzats. Joaquim Ventalló, per exemple, obtingué un premi en el concurs del «Día Gráfico» amb un cuplet sobre «La reina de la festa»: de la festa d'uns jocs florals! 37 O Llurba en compongué un
altre sobre «La muller d'en Manelic», que repeteix com a tornada
les famoses paraules del pastor: «he mort el llop, he mort el
llop!».38 I, com és lógic, posaren tot l'émfasi en els produits per
les capes populars urbanes i, principalment, per les més progressives. Llurba, en diversos cuplets, els senyalá amb tota precisió: el
teatre de Pitarra, Clavé i les seves cancons, «L'Esquella de la Torratxa» i els orfeons: els orfeons de barri. En un que posa en boca
de «L'Esquella», per exemple, aquesta enumera els seus antecedents i defineix el seu contingut:
«1) D'un Singlot d'En Pitarra vaig néixer
major glória no puc desitjá;
i he tingut la fortuna de créixer
a l'entorn de l'enginy catalá.

I. IGLÉSIAS, ob. cit., 348-349.
Cf. «El Día Gráfico», 12-V-1920.
38. R. L LURBA, «La muller d'En Manelic», dins 35 cuplets de R. L1.,
pp. 1-2.
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Del trebail defensora a tothora
l'amor sant vaig cantant de l'obré
puig conserva com gaia penyora
les camons que ens llega el gran Clavé.39
La illusió que ma vida alimenta
és per l'Art, a qui estimo a desdí
i vers ell, de son pas amatenta,
vaig seguint ben segura el camí! (...)
Per el poble ideals reeollint
de l'aveng sempre vaig frec a frec;
i a qui es torba senyalo sovint
amb la marca que deix mon fuet.»40

I, en un altre de dedicat a «L'orfeonista», la protagonista exclama:
«4) La Pátria ens agraeix
les nostres refilades,
i com que s'ho mereix
n'estem tot encantades.
Que visca l'Orfeó,
que a tots ens agermana!
I amb ell el nostre amor
de goig ens engalana!»41

D'aquí que recollissin els tipus i les situacions de la literatura
de costums i, més en concret, els fixats per un deis seus géneres
més significatius: el quadre de costums. I val a dir que, amb ells,
obtingueren alguns dels seus éxits més brillants. Gastó Mántua,
per exemple, compongué un quadre que fa pensar en els orígens
del génere:
«En el pou d'En Tuset, vora les hortes,
sortint-ne per la Bretxa de Sant Pau,
més d'una senyorassa d'allavores
escoltava, embadalida, al seu galant.

A més, la protagonista d'un altre cuplet s'enamora d'un corista de
l'Euterpe (cf. «Pasqua florida», dins 35 cuplets de R. Ll., pp. 15-16).
R. LLURBA, «L'Esquella de la Torratxa», dins 35 cuplets de R. Ll.,
P. 3.
41. R. LLURBA, «L'orfeonista», dins 35 cuplets de R. Ll., p. 5.
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Ell Ii deia baixet: — Oi que sí?
de debó, de debó, que no em puc estar quiet;
et vols deixar fer un petó?
— Oh,
atrevit! Com s'enganya cavaller!
Per favor, quin poc coneixement!
qué s'ha cregut?»42

Joan Casas i Vila, Rossend Llurba, Tomás Biscamps, A. Serrano Victori i d'altres cantaren, com els antics costumistes, les pentinadores, les planxadores, les puntaires, els tres tombs, l'aplec de
sant Medir, l'enterrament de la sardina, les caramelles, la nit de
sant Joan o la de Nadal, etc. I d'aquí que treballessin, tots ells,
amb les técniques própies de la literatura popular i, més en concret, amb les del xix. En efecte: aprofitaren tornades ja prou conecret, com «Tururut, tururut, / qui gemega ja ha rebut», 43 o temes
popularitzats per la caneó i/o el teatre, com és el cas, per exemple,
de «La Marieta de l'ull viu», de Faust Casals." Ara i adés, explotaren l'éxit d'un text amb la confecció d'un segon que ampliava, o
simplement repetia, els límits del tema. En aquest sentit, són famosos dos cuplets de Casas i Vila: «... I és el tramvia» i «L'autobús». 45 I, per últim, intercalaren, en el seu cos, dites populars o
fragments de can«) que havien esdevingut paradigmátics, amb la
idea de provocar i, a la vegada, retenir l'interés del consumidor.
Són els casos, per exemple, de frases com «plena i rica», proce-

G. M ANTUA, «L'any de la picor», dins 35 cuplets, 1.a série, p. 4. Corregeixo alguns errors d'impremta evidents.
R. L LURBA, «La caneó del Tururut», dins 35 cuplets de R. Ll., p. 6.
Cf. la caneó «El senyor Ramon / enganya les criades», duta al teatre per Lluís
Planas de Taverne (El senyor Ramon enganya les criades, estrenada al teatre
Apolo, de Barcelona, el 25-XI-1922).
F. C ASALS, «La Marieta de l'ull viu», dins 35 cuplets, 1.a série, pp. 1-2.
Cf. la caneó «Baixant de la Font del Gat», duta al teatre per Amichatis i Gastó A. Mantua (Baixant de la Font del Gat o La Marieta de l'ull viu, estrenada
al teatre Espanyol, de Barcelona, el 15-IV-1922).
J. C ASAS I V ILA, «... I es el trenvia» i «L'autobús», dins 35 cuplets,

série, pp. 5 i 3.
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dents deis «Segadors», 4 ° de «nineta hermosa», tan freqüent en la
canconística de Clavé, 47 o de «tan si es vol, com si no es vol», treta
d'un himne de Guimerá: «La santa espina». 48 O és el de Casas i
Vila, que establí un insinuant parallelisme entre la tornada d'un
deis seus cuplets, «La gabardina», i una quarteta forra popular:
«Soc catalá
i porto gabardina
com cap més n'hi ha
tan ben tallada i fina.»49

L 'ACTUALITAT: ASPIRACIONS I COSTUMS
I, amb els costums d'una Barcelona que desapareixia, Pactualitat més viva: més tallant. En primer lloc, la política. El cuplet,
com el teatre d'inspiració popular, 5 ° assumí les aspiracions més fondes d'un país dominat per la Dictadura i la censura i, al capdavall,
es convertí en un instrument eficac de Huila a favor de les idees
republicanes i catalanistes. Així, Ignasi Iglésias compongué una
mena de «marsellesa», dedicada a contar la história de «La verge
roja»:
«Ah! Jo també
defensaré
la teva causa justa i noble.
Jo et venjaré...
i et ploraré,
dolo estimat,
cantant, com tu, l'himne sagrat:

J.

CASAS I VILA,

«Glória a Catalunya'», dinns 35 cuplets, 1.a série,

p. 16.
R. L LURBA, «Pasqua florida», dins 35 cuplets de R. Ll., p. 15.
«La millor sardanista», dins 35 cuplets, 2.1 série, p. 7.
J. CASAS I VILA, «La gabardina», dins 35 cuplets de «Joan Misterio»,
p. 7. Cf. «Sóc catalá / i porto barretina / i a qui em digui res / li tallo la sardina».
50. Cf. X. FÁBREGAS, Teatre catalá d'agitació política (Barcelona 1969),
237-250.
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— Tots a les armes, fills del poble!
El jorn de glória és arribat!» 51

O Joan Casas i Vila i Rossend Llurba en compongueren d'altres destinades a cantar la «Glória de Catalunya! » 52 i «La nostra
bandera». 53 A més, Casas cantó amb dramatisme la lluita que els
nacionalistes catalans sostenien contra el poder central:
«Jordi es deia i per Sant Jordi
a l'antiga Audiéncia va aná amb mi
i roselles i ginestes
va oferir-me el jove aquell matí.
Quan s'oiren a la pina
les valentes notes d'un bell cant,
feu sentir també el meu Jordi
ple d'ardéncia el cor, sa veu vibrant.
Mes aquell jorn de llum i flors
tingué un epfleg dolorós,
quan tot cantant, ple de delit,
el meu amat caigué ferit.» 54

Altrament, Llurba dedica cuplets a dos deis fets béllics més
importants de l'época: la guerra del 14 i la del Marroc. I ell i
Joan Casas alludiren al cop d'Estat del general Primo de Rivera,
als preparatius de l'exposició internacional del 29 o als atzars de
la política municipal. En segon lloc, els nous oficis i les noves diversions. D'aquí que, al costat de les professions tradicionals, com
la de modista o la de castanyera, n'apareguin d'altres de noves: la
de mecanógrafa, la de dependenta del «Siglo» o del «Barato» i fins
la d'aspirant a Miss. I, al costat deis aplecs de sant Medir o de les
festes de la nit de sant Joan, apareguin «La radimania» 55 o «Els diI. I GL É SIAS, «La verge roja», dins 35 cuplets, 2.a série, p. 3.
CASAS I V ILA, «Glória a Catalunya!», dins 35 cuplets, 1. a série,

J.

p. 16.
R. LLURBA, «La nostra bandera», dins El cuplet catalá, 1.a série,
pp. 25-27.
J. CASAS I VILA, «Flors de Sant Jordi», dins 35 cuplets, 2.a série,

p. 12.
55. J. CASAS I VILA, «La < radimania'», dins 35 cuplets de «Joan Misterio», p. 5.
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jous al Turó-Park». 56 A destacar, en aquest sentit, la série de cuplets dedicats al futbol, en plena expansió els anys 20. I, per últim, les noves modes artístiques, com, per exemple, el cubisme:
«Ell diu que pinta per déu,
peró no sé pas que hi véu
per gastar tants fums;
doncs, quan em retrata ell
em fa un nas d'apaga-llums.
Un ull aquí i un allá
m'acostuma a pintar
pró, quins ulls de san!
hi há tanta distancia entre ells,
que semblen els ulls d'un pont.
I de la boqueta al nas,
allá que es diu: No en tastarás.»57

LA SARDANA, SíMBOL DE CATALUNYA

Així, hom establí de seguida una mena de competéncil simbólica entre el cuplet i la sardana. El primer constituía, per als nostres
autors i també per al públic, un producte artístic humil que simbolitzava la Barcelona menestral i frívola. I, per altra banda, la sardana era un producte artísticament noble que, sobretot, simbolitzava
l'Empordá o, més en general, Catalunya. O, almenys, la Catalunya
rural. Un símbol que identificaven amb les idees de germanor i de
llibertat i que, sovint, associaven amb d'altres símbols de tipus nacionalista, com la ginesta o la barretina:
«Es dansa catalana — la garlanda de I'amor
que embolcalla a tot un poble — noble, gran i fructidor.
Es la típica sardana — una dansa d'amistat
el record de cent centúries — un ressó de llibertat (...)
Si la baila la mainada — la puntegen també els vells;

FAUST CASALS, «Els dijous del Turó-Park», dins El cuplet catald,
3.a série, pp. 15-16.
J.

C ASAS I V ILA, «El pintor cubista», dins 35 cuplets, 1.a série, p. 4.
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és cantúria de la terra — és cantúria deis ocells.
Les vermelles barre tines — són les flames d'un sol cor
que al compás de la sardana — s'ha inflamat de sant amor.»

58

D'aquí que tots ells, en un context tan sensible com el de la
Dictadura, adoptessin una actitud reverencia' davant «la dansa més
bella de totes les danses que es fan i es desfan» i que, d'alguna
manera, intentessin d'integrar-la dins els límits de la seva jurisdicció. Per a Llurba, la sardana s'havia convertit, ja, en un ball de
moda a la ciutat i, per a ell i per a Joan Casas, les bones halladores
barcelonines buscaven en les empordaneses el seu referent ideal:
«1) La dansa de la terra catalana
de moda avui s'ha fet a Barcelona,
i com una regina sobirana
per tot arreu son ritme ens acarona.59
2) Soc la millor sardanista
que es pot trobar a Barcelona,
no ballen pas més bé a Figueres
ni a la Bisbal ni a Girona.» 60

A la llarga, la sardana aconseguí, en el mateix cor del Poblesec, desplalar tota altra mena de ball:
«Quan escolto el "Per tu ploro",
o be "La nit de l'amor",
"L'Empordá" o "Les neus es fonen",
bat el meu cor.
I es perque tant la sardana
nostres cors sab encisá,
que si algú no s'hi emociona
no és catalá!

LUSIÑAN-BILITIS, «La garlanda de l'amor», dins El cuplet catalá, La série, p. 12. Cf. també: «Aquel) que em vulgui, / ha de portar-ne / la barretina /
roja del tot. / Ha d'estimar-me, / bailar sardanes, / fer barretines / i ésser d'Olot» (ToMÁs BISCAMPS, «La barretinaire», dins El cuplet catalá,
série,
p. 31).
R. LLURBA, «La sardana de moda», dins 35 cuplets de R. Ll., p. 14.
60. J. CASAS I VILA, «Emperadriu», dins 35 cuplets de «Joan Misterio»,
P . 5.
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Peró jo que sóc castila
del Poble Séc
sois disfruto amb la sardana,
m'ho reconec!» 61

FINAL
En conjunt, el cuplet, nascut d'un acte de voluntat, resumí amb
encert algunes de les inquietuds més fondes del públic al qual es
dirigia. I, aixó no obstant, inicia, a partir deis anys 30, una rápida
davallada. Una davallada que, a despit de la justicia franquista, no
impedí que sobrevisqués en el record, o en la nostalgia, de la gent
ni que, en un moment donat, reaparegués de la má del cinema o
de l'anomenada nova cantó. Peró aquesta ja és una altra história!
JOAQUIM MOLAS

61. R. LLURBA,

p. 10.

«La sardanista del 'Paralelo'», dins 35 cuplets de R. LL,
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