
CARME MONTURIOL I PUIG 

Nasqué a Barcelona a finals del aagle XIX. Descendent tí'll-lustres .fa* 

mílies catalanes, cc^ptava entre els seus antecesore a Namiis Monturloli ger^A del 

sau avi. 

Daade lolt Jove es senti atreta per las arts. Representava CQ̂ '̂ &dles, al* 

tarnent els prisarà papers a ̂ b la seva ger ana Lina, Estudià i>iú8lca, especialitzant-

"86 co< pianista; fou deixebla de Vladella i va prendre lliçcns de perfeccionament 

â ib Franc Marshall. DebutA csj^. solista al Palau de la Uuelce Catalana el ü d'abril 

de 1913, aib cla^ords èxit tíe crítica. Por:r>A trio a-rb Montserrat CasaadiS (cello) y 

la aeva gsr:iana Lina o a-nb Jacinta Torner (• violf}. Ta^bS va actAar co ' acon>panyant 

dAurora Bertrane en sonates de vàoloncai 1 piano de Beethoven, Schuï"ann, etc. 

&ense negligí la lusica -—car fins els ulti-^s dies tocava peces tant 

difícils co' es "Carnaval" de Schu ann, i praparantç-se co: veritabfce profesional 

que era, inclús quan sola ent actuava per una a d g a — , es sentí atreta per les lle

tres m-h yaBasié forta vocació. Encoratjada pel que fou al seu criestre Po'pau Fabra, 

qui veia en ella una traductora idftnea de les obres ti3 Shakespaara, a-prangué la iro-

nu'̂ 'antal tasca da la traducció dels Sonets, única edició co pista, i la '̂ éa digne de 

quantes s'han fet en català i en vers, L'edició del Sonets s'esgotà cap a l'any 

1940 i li proposaren de rasditer-le setrpre i quan tragués la dedicatòria al Mestre 

Fabra, i ella ee negà a fer-ho, i per tant no as tronaran a publicar. V« tanxi tenir 

aquesta valentia quan tants altres escriptors —par tal de veure publicades les 

seves obres-— passaven per tot. Els Sonats foren publicats en 192&· 

L'any 1930 estenà al Teatra Novetats L'ABISME 

l'any 1935, al Poliora e L'HURACA; 

l'any 1936, al NOvetats AVARÍCIA; 

l'any 1936 al Teatre Nou TEMPBSTA ESVAÏDA, co'iàdia lírica aib ósica 

de Joaqui' Serra. 

L'any 1932 publicà TERERA o la vida amorosa d'una dona. 

Alternava las seves cc^dlss amb traduccions de Shakaapaare, Maurice 

Baring i Uptun Sinclair. Així, l'any 1930 publicà CIMBELI i al 1935 LA N H DE REIS. 

se Shakespeara. L'any 1937 DARHNE AOEANE de Maurice Baring, i l'any 1937 NO PASSARAN 

de Upton Sinclair. 

Publicà, ade Ós. articles i poesies en diferentn diaris i revistes i 

llibres. 



L'eny 1936 publicà a Quaderns Lltarorls un recull de contoa arr;b al títol de 

UN DIUMENGE DE JULIOL. 

Sou Presfldenta del Lyceun Club, entitat que agrupava e tots sis Intelectuals 

de l'boca 1 que es dedicava a la nuslca, conferències, cursets sobre educació pol'ltla, 

llterftrla 1 fins i tot d*higiene sexual. 

« « « 

L*any 1939 -arx^, Junt amb la seva are, vers la ciutat de Lyon on un oncle 

seu, en Puig 1 Pujades, nSra cÒnsul d'Espanya, 

En retornar a Barcelona, on orf la seva rnera, es ve trobar desconc3ctadQ del 

seu irión 1 dels seus anics, sense ànim per escriure ni far nusica» 

Poc a poc, a precs düls a ics que anava rcstrobant, tornà a escriure poesies 

1 contes, que dedicava als fisser volguts, sense,e però, publicar-los. La nort la sorprèn-

guS el es de Jullio de 1966, en plena activitat^/ literària. Mavla co ençat la traduc

ció del REI LEAR de Shakespaere, 1 tenia Ja acabat un recull de contes ds Rudyard Ki-

pllng. Oscar Wllde, Maurice Baring, entra altres. 

Entorn de l'obra de Car e Monturlol sa bla que hi hagi una aut&ntlca conspi

ració del sllsnsl. Maika autora 1 de certa anornenada li posaren obstacles i per fi, do

nades les clrcunstancles de la guerra, lograren fer-la ei^-udlr. 

Ella preferí callar a parlar a contracor. Era una dona dóna peça, un caràc

ter extraordinari, sense per aixft deixar d'Ssaer plenament, autentica tent, femenina. 

Tots quanta l'han coneguda aarven dSlla 1*1 prealó de haver-se trobat alb algú fora de 

s&rle. ^màmk Callada, discreta, alga úalB a^nlcs, se pre a punt per fer un favor, per 

visitar un •••mÈÈm '«lalt, par corretgir el treball d'un co pany, i tot elx6 sense £er 

soroll, passant dolçament per la vida a b un so riure alts llavis 1 amb una o: bra de 

tristor als ulla. 

« « « 

El seu teatre té, per primera vegada en las lletres catalanes, qualitat 

i delicadesa. El gec i l'espardenya van anr«8e*n en entrar-hi Cari^e Monturlol qui obri 

les portes del teatre a les costu s ciutadanes que fins aleshores sn ae^nblaven absenta, 

co si tot el que es dlgufis en catal^ hagués de passar necessària ent en llocs rurala. 

L'obra teatral ha estat, principal:ant, el que ha creat el prestigi ds Car-

e Monturlol. Ha estat discutida apasionadarient i també apasionadanent he estat elogia

da. 5*ha fet re arcar, sobre tot, per la seva honeststat literàï'la 1 par la força deia 

seus te es 1 dels seus personatges. Cama Monturlol ha creat un teatre vigorós, fiobrl 

1 profund, a Ifíora ^n que l'escena tendia és a banalitzar-se. El seu estil net 1 orde^ 

nat, vibrant, en coastant tensió, dirien, ha trobar en el teatre un arc d'axpresslÓ 
adequadissl^. L'SPortacló^guB hl-iba f?t es, sens^cap ena de dubte, la més 1.portant 
que na rebut el tsetra català del oïts anys ençà. 


