
E U G E N I O M O N T A L E 

De woorden en de muziek 

D E V E R F I J N D S T E L I E F H E B B E R S  van de toonkunst houden niet zo van op 

muziek gezette woorden, van woorden die gezongen worden. En van hen 

die ze nog wel kunnen verdragen, geeft menigeen de voorkeur aan koor-

muziek, waarin het woord opgaat in het geheel, terwijl vele anderen het 

prettig vinden als van de stem alleen de welluidende arabesk overkomt, 

zonder dat er ook maar een lettergreep valt te onderscheiden. En weer 

anderen, de minderheid, zouden willen dat het op muziek gezette woord 

altijd goed gearticuleerd, helder en verstaanbaar tot ons kwam. Dit zijn de 

aanhangers van het bij uitstek Italiaanse principe van het zogenaamde 

'zingend reciteren'. Bij deze laatste groep zou ik me graag aansluiten als 

het sop, om zo te zeggen, de kool waard was: als ik er maar zeker van was 

dat de muziek in bepaalde gevallen uit de poezie, die op zichzelf al muziek 

is, een muziek van de tweede graad kan doen opwellen die de eerste waar-

dig, of in elk geval niet onwaardig is. 

Ik ben me ervan bewust dat ik hier aan een vraagstuk raak waarover 

een hele literatuur bestaat, die ik helaas slechts voor een heel klein gedeel-

Eugenio Montale (1896-1981) heeft altijd grote belangstelling gehad voor muziek en met 

name voor de opera die, naar zijn mening, na de oorlog weliswaar in een crisis verkeer-

de, maar toch 'een van de onvervangbare aspecten is van onze cultuur'. 

Aanvankelijk wilde Montale zelf operazanger worden. Geinspireerd door zijn kapper 

Pecchioli, een echte opera-fan, nam hij in Genua zanglessen bij de bariton Ernesto Sivo-

ri. Hij bekwaamde zich zodanig in het vak dat hij zich ging voorbereiden op zijn debuut 

als Valentino in Gounods Faust en als Lord Acton in Lucia di Lammermoor van  Don i 

zetti. Maar door de plotselinge dood van zijn leraar en zijn verhuizing naar Parma, waar 

hij in 1917 in militaire dienst moest, kwam er een eind aan zijn zangcarriere. 

Montales eerste gedichten, die in 1922 in het tijdschrift Primo tempo  verschenen, dra-

gen alle zeven de naam van muziekinstrumenten als titel: 'Violen','Violoncelli','Contra-

bas', 'Fluiten-fagot', 'Hobo', 'Koperblazers' en 'Engelse hoorn'. Alleen het laatstgenoemde 

gedicht is opgenomen in zijn debuutbundel  Ossi di seppia (1925); de overige, die duide-

lijk preluderen op de thematiek van de  Ossi,  zijn in vergetelheid geraakt. 

'De woorden en de muziek' ('Le parole e la musica') stamt uit de bundel Auto dafe 

(1966), een verzameling korte artikelen over literatuur en muziek, die Montale schreef 

als criticus van het dagblad Corriere della sera. 


