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LA CUPLETISTA 



ON ETS CUPLET? 

El CUPLET CATALÀ, malgrat la revifada que tenir ara fa cosa d’un 35 anys, de la mà de 
personalitats com Núria Feliu i Guillermina Motta, es troba avui pràcticament enterrat,  tret 
d’honroses excepcions està clar. Per no existir no existeix ni tan sols un estudi amb cara i ulls que pugui 
donar-nos la justa importància històrica del gènere en el nostre país. Pel que fa a l’obtenció de 
partitures de l’època, les dificultats en aconseguir-les són moltes i no estan a l’abast de tothom. Fa 
dècades que no es reediten. 

Per altra banda, la totalitat de la música utilitzada a l’espectacle LA CUPLETISTA és de Càndida 
Pérez Martínez. Càndida Pérez Martínez, filla d’un carrabiner destinat a la capital de la Garrotxa, va 
nèixer a Olot el 1893. Després dels seus inicis teatromusicals a la seva població nadiua, es trasllada a 
Barcelona. És en aquest ciutat on és converteix, a la dècada dels anys 20, en l’autora de la música de 
cuplets prou coneguts com: ‘L’Orfeonista’, ‘La Marieta de l’ull viu’, ‘La hija del carcelero’ (cantada 
amb èxit per Raquel Meller), ‘Pasqua Florida’, ‘La muller d’en Manelic’, ‘Les Caramelles’, etc. La 
Càndida Pérez Martínez, després d’un periple internacional que la portarà a viatjar i a viure per 
terres de França, Itàlia i finalment a Brasil per un període nogensmenyspreable de 40 anys, retorna a 
Barcelona primer i a Olot després, on viurà el seu crepuscle fins l’any 1989. 

Càndida Pérez Martínez va ser una compositora de cuplets: fet insòlit a l’època si tenim en compte 
que els homes eren els únics que escrivien tant les lletres com les músiques d’aquest tipus de 
composicions; alguns del quals, per no embrutar el seu bon nom en composicions de més alta volada, 
signaven aquests els cuplets amb pseudònim. 

És en aquest sentit que l’espectacle LA CUPLETISTA pretén acomplir un doble objectiu: Per una 
banda, l’espectacle vol treure la pols a algunes partitures del tot oblidades així com reinvidicar una 
música escènica que fins fa pocs anys era del tot desconeguda a la majoria de les llargs catalanes; i 
per l’altra, ajudar a donar a conèixer una mica més la figura de Càndida Pérez Martínez, 
compositora d’alguns dels cuplets catalans més famosos a l’època. 

LA CUPLETISTA vol ser un espectacle entranyable, diàfan, senzill. A l’escena només una 
sopranocupletista, un pianista...el piano, unes partitures de la Càndida Pérez Martínez, uns textos 
entre cançó i cançó i un ambient adient.  
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