
Només tenia dinou anys quan va debutar amb el pianista JoanViladomat. Poc es

podia esperar Ramoneta RoviraGarriga deCal Bisbe de la Fuliola que triomfaria al

Paral·lel.Havia anat a Barcelona a servir, comera costuma l’època, i es va

convertir en cupletista, en una estrella que acaparava portades.Va ser la primera

cantant a gravar en un disc elmític tango ‘Fumando espero’. Un espectaclemusical

rescata de l’oblit l’apassionant -i desconeguda- biografia de Ramoncita Rovira.

Lacupletistade laFuliola

l 26 d’octubre de 2012 s’inaugurava al
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona l’exposició El Paral·lel 1894-

1939. L’actor i director teatral Jaume Jovells no
s’imaginava quan va visitar-la que hi descobriria
la musa que li ha inspirat el darrer espectacle
de Teatre de Butxaca, La maleta de la cuple-
tista. És la història de Ramoncita Rovira, la pri-
mera cantant que va gravar en disc el mític
tango Fumando espero. “La artista de voz y

gracia sin límites”, segons la va descriure la
premsa quan va debutar al teatre Maravillas
de Madrid després de triomfar a Barcelona,
havia nascut a la Fuliola el 1902. Carme i Io-
landa són renebodes de la cupletista. Per a elles,
és “la tieta Ramoneta”. Vamorir abans que nai-
xessin, cap al 1965. Feia molts anys que estava
retirada. Quedaven molt lluny els temps en
què se li dedicaven portades. La seua família
mai no l’ha oblidat. Ni els estudiosos del cu-

plet, com el professor i escriptor de Saragossa
Javier Barreiro. Però per al gran públic, la me-
mòria de Ramoncita Rovira es va anar perdent.
Ramoneta de Cal Bisbe se’n va anar de ben
jove a servir a Barcelona. Eren altres temps.
La infància eramolt curta. Imés, si havies nascut
dona. A les seues germanes grans també els
havia tocat fer de serventes a la capital i, de fet,
Ramoneta es va instal·lar a casa d’una elles, la
Carme, que estava casada amb un represen-
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tant artístic, Joan Canela. Ramoneta era una
noia molt guapa. I eixerida. Canela no ho va
tenirmassa difícil per aconseguir-li una audició.
El 1921, amb només dinou anys, va debutar
amb el pianista Joan Viladomat. Poca broma.
Viladomat era un compositor molt cotitzat.
Tenia una acadèmia de varietats a Barcelona,
La Colosal, on cobrava un duro de plata de
l’època per lliçó. Que unmúsic com ell donés
l’alternativa a una perfecta desconeguda aca-
bada d’arribar a la capital dóna idea del poten-
cial que va veure en la noia. Un any després,
Ramoneta actuava a l’Apolo Palace amb tant
d’èxit que la discogràfica Gramophone la va
contractar per enregistrar algunes de les can-
çons del seu repertori. Acabava de fer vint anys
quan va gravar Lamuller d’enManelic i La filla
del pescador. Va ser el seu primer disc. Firmava
les lletres un altre lleidatà que triomfava a la
Barcelona dels anys vint, Rossend Llurba, del
Vilosell (vegeu desglossament). Aquesta con-
nexió ponentina és el punt de partida de La
maleta de la cupletista. “És una falsa biografia
de Ramoncita Rovira”, explica Jaume Jovells.
Un espectaclemusical que encara està en fase
de gestació. Els propers dies 19 i 26, se’n farà
dos passis amode de preestrena al festival Cua
d’Estiu de Fondarella. Només cinquanta per-
sones podran descobrir la història de la cuple-
tista de la Fuliola i el lletrista del Vilosell, perquè
la posada en escena es farà en una casa parti-
cular, a Cal Reñé. Vint-i-cinc espectadors cada
sessió. “Ens hem imaginat que una persona que
es dedica a buidar pisos perquè treballa per a
un antiquari rep l’encàrrec de deixar net el de
Ramon Maria Claret de Barcelona on ella va
morir als anys seixanta. Allà s’hi troba unama-
leta on va guardar tot els records de quan tri-
omfava com a artista i és així com anem des-
cobrim la seua vida, els seus èxits”.
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Després d’aquest primer disc en vindrienmolts
d’altres. Gramophone i La Voz de su Amo li’n
van publicar una trentena. Era una de les cu-
pletistes demés èxit a Catalunya. L’1 de febrer
del 1924, la seua fama havia arribat a tal punt
que debuta al TeatroMaravillas deMadrid. Ra-
moneta devia causar impressió, perquè aquella
primavera la revistaMundo Gráfico, que es va
publicar a Madrid entre el 1911 i el 1938, li va
dedicar una portada monotemàtica i aquell
estiu retornaria al TeatoMaravillas anunciada
com “cupletista de facultades portentosas”, se-
gons l’estudiós Javier Barreiro. “Ell és qui més
coneix la trajectòria de la tieta Ramoneta. Fins
i tot ha anat a la Fuliola resseguint el seu rastre”,
expliquen les renebodes. Cal Bisbe, la casa on
va néixer la cupletista a la part antiga del poble,
encara es conserva. Ramoneta mai no va ta-
llar del tot el cordó umbilical que la unia a la
Fuliola, fins al punt que malgrat la seua fama,

LA MALETA DE LA CUPLETISTA. Atrezzo de

l’obra ‘La maleta de la cupletista’, una falsa

biografia de Ramoncita Rovira i Rossend

Llurba creada per Teatre de Butxaca i La

Gata Roja.
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