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Ca r m e Moni
ontorio 1.
música 1 poesía
A n n a M. Vélaz

C

arme Montoriol i Puig va néixer a Barcelona el juny de

L'any 1913 havia comengat a oferir recitáis de piano com a

1892, ciutat on va viure i desenvolupar la seva carrera

solista al Paiau de la Música Catalana: Hi havia interpretat peces

musical i literaria. Filia de figuerencs, neboda de l'escrip-

de Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Debussy, Strauss,

tor i políttc Josep Puig i Pujades, es considerava empor-

Paganini, Liszt...

danesa i en diverses ocasions ho havia manifesíat públicament. Les

Mes tard, va formar part del trio musical Montoriol-Cassadó,

relacions amb J'Empordá van ser intenses: en la seva infantesa i

de piano, violí i violoncel, amb la seva germana Lina i Montserrat

adolescencia havia fet llargues i desitjades estadas a casa deis avis

Cassadó.

Puig. Mes tard, durant tota ia seva etapa activa, fins al trencament

A mesura que la seva activítat literaria s'anava expandint i

que va suposar la Guerra Civil, va col-laborar puntualment -amb

consolidant minvava la dedicado a la carrera musical, si mes no

conferencies, recitáis, concerts- a la vida cultural de la ciutat. Uobra

en el vessant mes públic. El gener de 1928, pero, encara manifes-

literaria de Carme Montoriol -amb nombrosos motius i referéncies

tava en un entrevista: «La música m'apassiona [....]. ü dedico molt

empordanesos-també reflecteix aquella estretarelació vital.
Abans d'endinsar-nos en el comentari de la seva activítat com

mes temps que a la poesía. Tant és així, que faig poesía en els lleures que em deixa el piano».(2)

a poeta, de la seva concepció del genere i de situar la seva obra

La forta empremta d'aquella dedicado es fa present a la seva

dins el context de la poesía catalana, cai fer referencia a la seva

obra literaria, en la narrativa curta i en la novei-la, en qué la música

tradúcelo mésreilevant:f/sSonefsdeShakespeare(l). La tradúc-

es presenta sovint com a motiu temátic o referencia recurrent. La

elo completa deis Sonéis, de Carme Montoriol, publicada l'any

poesia original, per bé que de forma diferent, també reflecteix la

1928, va ser considerada unánimement per la critica com una

preparado musical de Carme Montoriol, no tant pels temes o

aportado molt valuosa en el camp de les traduccions al cátala.

motius deis seus poemes com peí ritme, la cadencia del vers, les

Aqueü esdeveniment, que va permetre a l'autora fer-se un lloc en

aLliteracions, de les composicions. Alexandre Plana remarcava la

el món de la literatura i de la cultura, va propiciar l'aparlció a la

"fusió íntima» entre poesía i música existent ais sonets escrits per

premsa d'algunes entrevistes en les quals Carme Montoriol situava

Shakespeare, que era -segons el crític- un element perfectament

el seu inici literari l'any 1920, de la má de la poesía. Fins al

respectat a la versió de nostra autora: «Carme Montoriol també esti-

moment de ia pubiicació deis Sonets de Shakespeare (1928), la

ma per igual la poesia i la música. Sense aquesta doble inclinado

seva poesía, básicament de temática amorosa, havia obtingut

no hauria pogut dur a terme, i amb tanta fortuna, el seu propósit

algún premi en els jocs floráis de Girona i de Perpinyá. També se

d'una versió integral deis SoneíS)>.(3) Ara bé, en aquell gener de

n'havia publicat alguna en periódics i revistes d'ámbit comarcal

1928, els seus interessos literaris mes immediats, manifestats en

com \'Empordá Federal o nacional com La Revista.

l'entrevista suara citada, no giraven a reníorn de publicar un Ilibre
de poemes original, sino que apuntaven a un genere que permetia

Música i literatura

un contráete molt mes directa amb el públic: el teatre,
Qüestionada sobre un possible projecte en aquesta direcció

Molt abans de dedicar-se a la literatura, pero, Carme Montoriol

del qual ella considera prematur parlar, un suggerent subtítol

s'havia consagrat a la música fins arribar a ser coneguda a Cata-

periodistic: «Carme Montoriol, dramaturga?"{4) apunta ja cap a la

lunya coma pianista.

via que seguirá l'escriptora.
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posar darrera l'exercici mestrívol de les seves traduccions de
l'anglés depurat de Shakespeare, la ponderada mostrado deis
fru!ts(elspocsqueconeixem jatan amables!) déla seva personal
fecúndia.... [...] esperem "el seu Ilibre", queja deu teñir en bolquers de fina tela la nostra poetessa».(7)
Pero aquell Ilibre, al qual es referia amb una prosa de gust
noucentista i un bon punt barroquitzant l'autor de l'artide, mal no
veuria la llum. Cal suposar que des de 1928 fins a 1937, anys en
qué va publicar una novel-la, un Ilibre de narradons, les traduccions de Shakespeare i de Baring, i en qué es va representar el seu
teatre, hauria estat el moment idoni per, a partir d'una tria deis
seus poemes, conformar-ne un recull per ser pubíicat. Jugava al
seu favor l'atenció acordada en aquell moment a la poesía i el fet
d'haver estat exceMentment valorada per crítics com Alexandre
Plana, el qual a propósit de la tradúcelo deis Sonéis shakespearians, remarcava aquell "instint» de l'autora que li permetia aixecar
el vel annb qué el poeta cobreix a vegades les seves confidéncies.
Habilitatque, ai nostre entendre, provenia de la seva experiencia
com a autora de poesía, endemés, óbviament, del domini dd llenguatge, tant de l'anglés com del cátala, que havia estudiat sota el
registre de Pompeu Fabra.
El seu sólid bagatge en llengües est^angeres -a banda de
l'anglés coneixia bé l'italia, el francés i l'alemany-, adquirits des de
l'adolescénda i consolidat en la maduresa, Taboca des de molt
jove al contacte directe amb les literatures respectivas, la qual cosa
(Jiiniic Moniurio! (1892-1966)

i'n la ÍCVII cpocti de cúiiccrti.'ilii de piano.

explica la qualitat de les seves traduccions. Havia manifestat que
des de molt petita sentía veritable passió per la lectura i que va
aprendre llengües per poder conéixer les obres mestres de manera

Amb tot, és encara coneguda básicament com a «poetessa» a
la premsa i entre els cercies literaris, com ho demostra la carta de

directa perqué, per a ella, una llengua es fonia intensament en la
seva obra literaria fins al punt de ser absolutament intraduible.

Caries Rahola: «Quan vindrá a llegir-nos algunes coses seves a l'Ateneu? Seria per tots nosaltres un gran plaer, vosté com a poetessa,
hauria de donar-nos la visió de Girona, la ciutat inspiradora».(5}
Carme Montoriol aconseguí de ser coneguda com a poeta (i
no exclusivament com a traductora de poesía} a través de les leetures publiques practicades en cercies inteMectuals i artfstics i de

ELS SONETS DE
SHAKESPEARE

la publicado d'alguns poemes en revistes, pero no els va publicar
maienunllibre.
Fora de Barcelona, des de la premsa comarcal, a TEmpordá,
també era convidada a donar a conéixer la seva obra poética. En
un article destinata agrair-l¡ la tradúcelo deis Sonéis, es destaca-

CARME MONTORIOL i PUIG

va "la modestia de la poetessa, que podent donar-nos dues-centes pagines de poesía de creació, ens ofereix com a primer lübre,
traduccionsd'altr¡».(6)
La idea que l'autora podría haver esperat l'aval que representavalapublicaciód'una bona tradúcelo per donar a conéixer l'obra
propia es desprén de les paraules de qui sembla haver seguit de
prop la seva trajectória literaria: «Demés, aixó ens fa endevinar
tota la propia exigencia d'esperit de Carme Montoriol que espera a

UGlíhJíKS, MAKi l'WI
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ParaMelament, des de la proclamació de la República desenvolupá una intensa activitat cultural; publica articles a La Publicitat, pronuncia conferencies sobre aspectes musicals, impartí cursos de literatura... Sensibilitzada perla problemática social de les dones i pertal
de contribuir a elevar el seu nivell formatiu, pronuncia diverses conferencies sobre un tema que la preocupava: el de les relacions entre
l'home i la dona. En el marc de l'entitat cultural Lyceum Club, de la
qual Carme Montoriol va ser presidenta l'any 1932, dugué a terme,
juntament amb altres companyes també feministes i d'idees progressistes, iniciatives encaminades a oferir a les dones treballadores una
educació política, económica, social, sanitaria o artística.(9)
Durant els anys de la Guerra Civil va treballar activament a favor
de la causa republicana. Va traduir al cátala l'obra No passaran!
(Una historia del seíge de ¡Madrid), d'Upton Sinclair, editada peí
Comissariat de Propaganda de la Generalitat, el 1937. Es va adherir
al Grup Sindical d'Eschptors catalans. Com altres inteMectuals, va
participar en emissions radiades que es referien a la tasca de
l'inteMectualdavant la contesa. Dos d'aquells textos: «La noveMa de
guerra» i «L'escriptor i el moment actual» van ser publicats dins el
volum Escriptors de la Revoiució, editat peí GSEC. En aquells
moments Carme Montoriol treballava dins la Institucló de les Lletres
Catalanes com a secretaria del seu president, Josep Pous i Pagés. En
acabar la guerra, va haver d'emprendre, com tants altres catalans, el
A l'iiiiy (k'h icic- iiiuiy liíiraris

(I920),

camí de l'exili. Va anar a Franga i es va estabiir amb la seva mare al
Rosselló, pero l'enyoranga de Catalunya la corsecava; un emotiu

La consolidació d'una escriptora compromesa

poema titulat Exili al Roselló plasma sintéticament aquell sentiment.
Tanaviatcomvapoder-el 1940-va retornara Barcelona, pero ja no

Entre 1928 i 1938, Carme Montoriol es consolida com a escriptora ielseu nomesféu presenten el contextcultural cátala. La dedi-

publica mai más. La Guerra Civil i les circumstáncies adverses que
se'n derivaven van extinglr la veu d'una escriptora que prometía.

cado a la literatura es concreta en dues activitats simultánies: la

Durant els anys de plenitud literaria i de projecció sodal (de

tradúcelo literaria (Shakespeare, Baring, Klpling, Pirandello,

1928 fins a la Guerra Civil), Carme Montoriol manifestá una clara

Wilde...) i robra de creació, A través del teatre, genere al qual es

voluntat de divulgar la seva poesía a través de lectures publiques.

Iliurá de pie, aconseguí, amb la representado de totes les seves

El mes d'abril de 1933 llegí alguns deis seus poemes dins el marc

obres, una projecció pública notable. És en aquest camp on

d'unes lectures organitzades peí Lyceum Club, en les quals poetes,

l'intent de professionalitzar-se es va fer mes evident. Com a dra-

novel-listes i dramaturgs eren convidats a llegir les seves obres

maturga destaca amb aportacions interessants ais intents de

mes recents, i sovint inéditos. Segons recull La Publicitat, la nostra

renovado de l'escena catalana. Es representaren les seves come-

autora va llegir-hi alguns contes inédiís i poemes, aplegats amb el

dies dramátiques L'abisme (1930) i Avaricia (1936), el drama

títol unitari de Poemes d'amof.(lO) La mateixa publicado recull

L'fiuracá (1935),(8) la comedía lírica Tempesta esva'ida (1936),

l'opinió predominant de la crítica:

musicada per Joaquim Serra. Els seus drames aborden temes deli-

«La personalitat de Carme Montoriol, a bastament coneguda

cats, considerats atrevits en aquell moment per la burgesia catala-

en el teatre i en la novella, sobresurt per unes qualitats poc

na, en bona mesura, perqué era una dona qui els plantejava.

corrents en la literatura femenina. Carme Montoriol és l'escriptora

Carme Montoriol se sentía molt cómode en el seu paper de drama-

que sap enfrontar-se amb temes difíciis i els resol sense conces-

turga, el contacte amb els actors i actrius I amb el públlc concorda-

sions a una vana sensiblería. Carme Montoriol, com a poetessa,

va amb la seva concepció de la literatura com a cosa viva. Ella

s'ha revelattan original i torta com en els altres generes literaris

mateixa havia manifestat que era el genere que mes s'adeia amb

que cultiva. No havíem sentit encara aquest accent en la poesía

el seu carácter apassionat. Pero també va conrear la narrativa:

femenina de Catalunya. En els seus "Poemes d'amor" tot el sen-

l'any 1932 es publica la noveMa Teresa o la vida amorosa d'una

sualismo déla passió amorosa ésexpressat en un llenguatgepoé-

cfona;el 1936apareguéel reculldenarradonsD/umengedejMo/.

tic, a la vegada concís i d'una gran riquesa».(11)
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La poesía de Carme Montoriol

bament amb les formes literáries populars (cangoner, rondallísíi-

en el context de la lírica catalana

ca), materiaiitzades en el conreu d'un tipus de poesia que la crítica
ha anomenat neopopular.

La poesía de Carme Montoriol, escrita des de 1920 fins práctica-

En aquest sentit, els interessos de Carme Montorioi estaven

ment al final de la seva vida, és avui desconeguda. Només va

en la línia deis d'aquells poetes de la nova generado que, cons-

publicar, com heñí assenyaiat, alguns poemes esparsos en revis-

cientment allunyats deis criteris noucentistes, defugien el retoricis-

tes i diaris o eisva donara conéixeren lectures publiques, pero no

me o el parnassianisme i s'interessaven per la poesía popular, la

va sortir a la llum, ni en els anys literáriament mes actius ni poste-

revaloritzaven amb creacions origináis, inteLlectualitzades, certa-

riorment, cap [libre amb els seus poemes.

ment, pero allunyades deis models molt mes rfglds deis seus pre-

Tot i que la poesía és potser la part menys significativa dins el

decessors. Aquell desig manifestat per Tomás Garcés de "fondre

conjunt de la seva aportado literaria, valorein el corpus poétic com

creado personal i formes populars en una poesía nova»,(12) és

una pega complementaria per a l'estudi de la totalitat de l'obra mon-

latent en bona part de l'obra poética de l'escriptora, la qual pro-

toriolana, ene! qual ressonsi recurrénciestemátiquessovintegen.

dueix una poesia gens críptica i aparentment ingenua. Ella aposta

Des deis primers poemes datats el 1920 fins a les produc-

per "la sinceritat» poética, peí rebulg de l'artifidositat, per la senzi-

cions posteriors, que ja atenyen una major maduresa, aquesta

llesa, que molt sovint és només aparent; perqué "en l'art no hl ha

poesia mostra una clara evolució formal i de continguts i alhora

res mes difícil que l'aparenga de facilitat», afirma en la seva con-

una transformació qualitativa.

ferencia titulada «La poesia popular». Les seves cangons de bres-

La poesia de Carme Montoriol s'ha d'emmarcaren el conjunt
de la lírica catalana del s. XX per diverses raons: primerament,
entronca amb latradició poética autóctona de la poesia postsimbolista, Alguns deis primers poemes mostren l'empremta de Maragall, en la mirada cap al paisatge, en la simbíosi d'aquest amb el
jo poétic; pero alhora eís clars ressons simbolistes maeterlinknians
evidencien la familiaritat de Tautora amb el simbolisme francés.

sol, els poemes dedicats al dde de l'any o la poesia de gust oriental, son clars exponents d'aquesta manera d'entendre la poesia,
que si bé ens podria fer pensar, en alguns aspectes, en la concepció maragalliana del genere, cal remarcar els elements que se
n'allunyen: el rigor formal, la cura en el llenguatge, així com les
revisions i reelaboracions practicades postoriorment, constants
que provenen, sens dubte, del mestratge nouc>^ntista.

En segon lloc, és permeable a les tendéncies que en poesia

Si per les raons addu'ídes l'obra poética ce Carme Montoriol

cristal-1itzaven a la década deis anys vint, propiciadores d'un retro-

s'emmarca de pie en el context de la poesia catclana coetánla, no
hem d'oblidar la seva peculiar orjginalitat, no només peí ressó sha-

Ah íiiiys liviita, quíin ja era iiiui csniplohi coniaí>mda.

kespeariá d'alguns poemes, sino també peí tractament de la poesia de temática amorosa, remarcada -com ja hem esmentat- per
la crítica, que va considerar-la una veu gens usual dins la poesia
catalana escrita perdones.

La poesía popular

Carme Montoriol mostra, en els textos de les seves conferencies,
una atrácelo molt marcada per les manifestacions d'art popular.
Creu que la música i la literatura han d'arribar al "poble» i no han
de quedar reservades per a un elit sodal o cultural. En aquest sentit el text inédit de la conferencia «La cangó popular» -de carácter
divulgador i sense cap pretensió programática- que contempla el
genere des del doble vessant musical i literari, és interessant, no
tant per Toriginalitat de les dades aportades sobre el genere
-basades en bona part en Pelai i Britz i en idees de Goethe-,(13)
sino sobretot perqué deixa entreveure la concepció que té l'escriptora de la poesia I de la literatura en general, Hi ha en el text una
valorado entusiasta de la cangó popular per la seva projecció
social: «avui, encara, pervert:its com estem per tota mena d'alambinaments artístics, té el poder de commoure'ns más profundament que no cap altra cosa».
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Poemes inédits de Carme Montoriol
• 'é.é"m • • « « •

Juny

Somni

Perqué el celera tan ciar

Sovint després d'un día de tortura,

ilamareratanblava,

a passos lents la nit ve, pietosa,

perqué e¡ prat era tan verd

i un somni breu m'envia, que conjura

lia valí era tan calma,

per uns moments la meva sort airosa.

perqué l'hort era florit
icurulldeflorsgemades,

Liavors eí tinc rendit en els meus bragos,

perqué el sol era calent

captiu d'amor, i em parles amb veu dolga,

ilaterrabrunaigrassa,

i junts cerquem pels nostres membres iassos

perqué el crit deis oronells

de! foll plaer, un Hit sobre la molsa.

•HPJ

'Si

esparracava la tarda,
perqué reia el mes de juny.

Un lüttupit, on tota cosa obiides

ladonzellasospirava.

llevaí del golg d'amar. Així oblidava
els seus companys, i el seu amat Alcides.

Salzes

Hylas gentii, un jorn, quan reposava

En ralba encisera,

en liit de jones, i al volt amorosides,

íf^

se US va desmaiant la verda

danses i cants per el! entreteixien

I lassa crinera

tres náiades gentüs, d'amor rendides.

tota perlejant. Oh, salzes,

Común collar mosbragos te cenyien.

embruix de la primavera!
Amb pas lleuger, perqué, Senyor, rA;;rora
Quin encismes tendré,

baixa de! cel, I em roba la ventura?

eidelvostreverddesmai!

Per qué el jorn que neix, de nou colora

Ambfullescom Nances,

El meu profund abisme de tortura?

ens 'neu traspassant d'enyor,

(1921)

Salzes, a la primavera!
(abril 1936)
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Ibsen, que ella admira i anomena «el furgador d'ánimes», és
també considerat, orsianament, poeta: «I quan haurem viscut i
vibrat amb ell, ens adonarem que mes que no profeta, pensador,
filósof i moralista, Ibsen ha estat poeta i artista».(15} {E. d'Ors, l'any
1907, a la Glosa titulada tosen poeta, ja havia remarcat <4a condició indispensable de ser poeta per a crear grans obres teatrals»).
En l'escriptora ressonen bona part de les idees litera ríes, artístiques i culturáis difoses a Catalunya durant les phmeres décadas
del segle, pero també les veus de les grans figures de la literatura
europea en les quals ella es va endinsar a través de la tradúcelo o

C'armí' Monloriol
/ABÍSME ; í / H l ' H , u : ;

de la lectura, com Shakespeare, Baringolbsen.
Carme Montoriol i Puígmoría Barcelona eijuíiol de 1966, De la
mateixa manera que mai no va deixarde tocarel piano -privadament,
quan ja no ho felá en recitáis públics-, els poemes datats al llarg de
tota una vida confirmen que fins ais darrers anys va escriure poesia, el

Conceptes com erudició, artificiositat, refinament, aitaris-

genere que havia marcatel seu inici en el món de la literatura. Podrí-

tocrátic, es contraposen ais veritables interessos de la cangó, que

em dir que la poesia va caminar sempre a frec de la vida d'aquesta

manté una unitat interna tot i la seva diversitat. Amb paraules com

dona d'idees progressistes, avangada al seu temps -tenint en compte

sentiment, ingenuítat, einoció, vitalitat, frescor natural, defineix

la seva extracció social-, que posseía un bagatge intel-lectual sólid, i

aquest genere, que constitueix un art«deveritat».

que practicava un feminisme obert, humanitzador, basat en la refle-

Carme Montoriol begué d'aquesta font que és la cangó -que
coneixia en el seu doble vessant literari i musical- i adopta atgunes

xió, en el respecte de l'ésser huma i, en definitiva, en la cultura com a
eina d'igualtat i de progrés.

Anna M. Velaz Sicart és professora

de les seves caracterfstiques en la prodúcelo propia. Bona part de

de liit'iíii.irü ííiuldna ¡francesa.

la seva poesía palesa aquella ingenuítat volguda i aqueíla frescor
que caracteritzen ei genere popular.

(1) E/s Sonéis de Shakespeare, Barcelona, Uibreria Verdagu^r, 1928. Es va publicar una segona edíció de 2.500 exemplars numeráis que reprodueix, amb lleu-

De la superioritat de la poesía. La figura del poeta

gers variants, l'edició de 1928; Els sonéis de Shakespeare. Figueres, 1980, a
cura de Montserrat Vayreda, próleg de M. Angeis Anglada.
(2) R, Pey, -Converses de la Ñau», l a Ñau. (6-1-1928]

Els textos inédits -les conferencies dedicades a Ibsen, Shakes-

(3) Alexandre Plana, «Proleg» a Els Sonéis de Shakespeare. B. 1928

peare o a la cangó popular- contenen referéncies aclaridores

(4) R. Pey, article esmentat, La Ñau.
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