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Imatge de l’obra de Pirandello

D Ò X I E S

Pirandello i la trilogia
sobre el teatre

À L E X B R O C H

L’
estrena de Sis personatges
en busca d’autor (1921),
dirigida per Joan Oller
(Teatre Lliure), ha estat
un encert. Una possibili-

tat d’entrar en el coneixement i visió
d’una obra –escassament represen-
tada per la seva gran complexitat–
que mostra una gran saviesa dra-
matúrgica. Com també ho mostra
tota la trilogia sobre el teatre de Pi-
randello. Les altres dues, A cadascú el
que sigui seu (1923) i Aquesta nit im-
provisem (1928), no tenen menys in-
terès. Tot el contrari.

Sis personatges en busca d’autor fou
escrita el mateix any que Enric IV
(totes dues a MOLU s. XX, núm 16),
obra també clau en aquest joc d’a-
parença-realitat en què el personat-
ge fingeix ser qui no és (Enric IV).
Mentre ell viu, conscientment, una
impostura enganya els altres, que
creuen que viu una alienació. És un
joc de frontera d’identitat psíquica
conscient i volguda que el personat-
ge modula i gestiona segons el seu
interès.

Però és a la trilogia on Pirandello
altera i trenca el pacte de ficció que
és la literatura i també, esclar, el te-
atre. És sabut el que representen les
avantguardes dels anys 20 del segle
passat. Les avantguardes comporten
el qüestionament de les fronteres
estètiques on els límits heretats es
trenquen, es mouen, s’eixamplen o
s’instauren de nou. Foren, certa-
ment, una guerra de fronteres estè-
tiques. Pirandello heretava les for-
mes de la versemblança del realisme
i el naturalisme. En aquest sentit la
seva ruptura és limitada, perquè el
que fa és plantejar-se i preguntar-se

per les maneres de relació i com-
portament dels principals elements
que participen en la construcció de
la ficció narrativa i teatral. Ja en no-
vel·la, i amb El difunt Matias Pascal
(1904), planteja un joc de simulació
de vida per part del personatge.
Quan, a partir de la dècada dels 20,
focalitza la seva obra en el teatre
–que el 1934 li permet guanyar el
Nobel– el que fa és una radiografia
interior del comportament i relació
dels elements que formen la maqui-
nària teatral, que fins aleshores ha-
vien estat assumits com entitats se-
gures, per mostrar totes les seves

incerteses, inseguretats, indefinici-
ons o possibilitats. El recurs metate-
atral no és pas gratuït. Hi ha dos
plans, però tots dos s’interrelacio-
nen. L’argument serveix per fer pro-
gressar la història i al llarg d’aquest
procés es plantegen els temes que
interessen a l’autor i que formen
part del debat teòric que defineix i
caracteritza el gènere.

A CADASCÚ EL QUE SIGUI SEU
I quins són aquests temes? A Sis per-
sonatges en busca d’autor la relació de
l’autor amb les seves figures de ficció
i el conflicte entre els personatges i
els actors que els han de representar.
A cadascú el que sigui seu. La relació de
participació, revolta i crítica que
s’estableix entre els espectadors i els
actors i, també, la relació entre vida
i representació. A Aquesta nit impro-
visem el conflicte de relació entre el
director i els actors però, sobretot, la
relació de conflictivitat, dependèn-
cia o independència, que s’estableix
entre l’autor i el director. En aquest
sentit Aquesta nit improvisem és d’una
gran importància perquè anuncia
un dels debats del teatre d’avui, com
és saber de qui és, en darrer terme,
l’autoria de l’obra, de qui l’escriu o
de qui la reinterpreta sobre l’escena.
El director-doctor Hinkfuss d’Aquesta
nit improvisem és el mirall del dra-
maturg i director modern. La darre-
ra obra de la trilogia mostra, doncs,
un tema clau i un debat obert del
teatre contemporani. Com a autor,
ho sabia. El cert és que, després de
Pirandello, ha vingut l’època dels
grans directors, la importància dels
quals ell ja intueix i reconeix a A
aquesta nit improvisem.

E L N O T I C I A R I

Fetitxistes i
retòrics

P E R E G U I X À

E
l Courrier International parlava de la
circulació lliure de cultura. Com a
alternativa al copyright, es citava el
copyleft. El col·lectiu italià Wu Ming
(www.wumingfoundation.com) l’usa i,

a grans trets, consisteix a deixar un llibre en
una pàgina web, permetre que qualsevol
usuari pugui baixar-se’l i distribuir-lo “sense
finalitat comercial”. Si el llibre agrada, algú
acudirà a la llibreria a comprar-lo (de mo-
ment, la novel·la 54, editada per Einaudi, ha
venut 200.000 volums). Així s’aconsegueix
que la pirateria jugui a favor dels drets le-
gals. El quid, diuen els responsables, és que
en cert moment algú s’adona que no “és
elegant passar-li a algú dos-cents fulls en
DIN A-4!”. Bé. Fora d’això, algú s’ha precipi-
tat a augurar l’arribada del llibre electrònic:
la proposta de Wu Ming (anònim en xinès) és
una fase intermèdia en aquest procés, en la
qual el llibre com a fetitxe preval.
☛ El TLS parlava del “cataclisme del llen-
guatge durant la Gran Guerra” a propòsit
d’un llibre del crític Vincent Sherry sobre la
retòrica del liberalisme anglès en aquesta
època, que “no tenia en compte Freud ni els
nous corrents psicològics que recolzaven la
desraó”, diu Hibbend en el suplement.
S’accepta que Woolf, Pound i Eliot –els
modernistes de què s’ocupa Sherry- van
actuar de revulsiu per frenar l’escissió en-
tre el llenguatge i la realitat. (El tema és
vigent, ja que de la quincalla verbal i bèl-
lica en disfrutem amb les “guerres preven-
tives”, “els danys col·laterals”...) Sherry ho
matisa i deia que fins al llibre més crític del
moment amb la logorrea, The meaning of
meaning (1924), queia en els mateixos tics
quan, per exemple, parlava de “veritable orgy
of verbomania” i repetia així dues paraules
amb “ver”. Finalment, Hibbend retreia a
l’autor (“només un americà pot escriure un
llibre així”, deia) l’ús de paraules arcaiques
–contumecy, clerisy–, la profusió d’adjectius i
adverbis i ajuntar “recieve and review”,
“progressive and provident”. Ah, i la coberta
“estava empeltada de tics hollywoodencs”.
Els retòrics –i els que pensen que no ho
són– viuen un bon moment.

P A R L E M - N E

L’Europa que volem
J O A N S O L ÀL

a setmana passada la
Generalitat va reunir
a Barcelona una nom-
brosa quantitat de
tècnics al voltant d’un

tema d’extrema actualitat: “Les
universitats multilingües eu-
ropees”. Aquest títol respon,
entre altres coses, al desig de
crear una xarxa internacional
d’universitats plurilingües,
que es va formular fa cinc me-
sos a Friburg de Suïssa, una
universitat bilingüe (en fran-
cès i alemany) des del seu ori-
gen (1889). Els qui van prendre
la paraula a Barcelona van ser
Peter H. Nelde (Brussel·les), Til-
bert D. Stegmann (Frankfurt),
M. Teresa Garcia Castanyer i
Eulàlia Vilaginés (Barcelona) i
Claudine Brohy (Friburg). Ta-
quigràficament els informo de
la jornada.

Nelde va descriure amb
gran coneixement de causa la
situació a la Unió Europea, on,
dels 480 milions de persones
que serem aviat, uns 70 mili-
ons parlaran llengües minori-
tàries. Entre els membres de la

UE hi ha dos models lingüís-
tics i culturals: el centralista
(França, per exemple, i nosal-
tres hi podem afegir Espanya),
que organitza l’ensenyament i
la cultura de dalt cap baix, i el
de subsidiarietat (Bèlgica, Ale-
manya, Suïssa), en què les de-
cisions es prenen a nivells
molt baixos. I sembla que el
segon s’anirà imposant. Pot
semblar una paradoxa que
cada cop hi hagi més mesures
tendents a esborrar fronteres i
a crear un mercat únic, i que
es vagi imposant l’ideal d’“u-
na Europa unida en la diver-
sitat” lingüística i cultural:
aquest ideal és defensat clara-
ment, i els Estats hi veuen
l’últim reducte d’una certa
personalitat no absorbida per
Brussel·les. Però les minories
ho tenen difícil (si no tenen

un Estat incondicional al dar-
rere), perquè les majories són
refractàries a la diversitat. La
solució sembla que només pot
ser una: la combinació d’una
política lingüística i cultural
supranacional amb una altra
de regional. Les grans compa-
nyies internacionals ja fa
temps que treballen amb per-
sonal multilingüe per atreu-
re’s els clients en lloc de
fer-se’ls hostils. L’ideal és (se-
ria) que la cooperació entre
llengües i cultures substituís
les actituds defensives i de
malfiança.

Brohy va explicar el con-
cepte d’universitat bilingüe,
que és aquella que usa més
d’una llengua (sense comp-
tar-hi l’anglès, que avui és
llengua franca) en l’organit-
zació administrativa i en l’en-

senyament de les matèries. A
Friburg, per exemple, certes
carreres es poden fer íntegra-
ment en una de les dues llen-
gües, i certes altres a mitges
de manera equilibrada, i tot
això és controla acadèmica-
ment de manera seriosa i tot-
hom en té informació. Les di-
ficultats ara s’han començat a
estudiar, en el congrés al·ludit
del setembre a Friburg mateix
i en el que es farà a Hèlsinki
l’any 2005.

En aquest panorama, a Eu-
ropa hi ha diversos grups que
treballen des de fa anys en el
terreny complex de l’ensenya-
ment de llengües i que resulta
que tenen un tret important
en comú: aconseguir la inter-
comprensió entre llengües
pròximes amb un esforç me-
nor que el tradicional. Fa unes

setmanes (13 i 20-11-2003) els
vaig parlar del fantàstic i seri-
ós mètode EuroComRom, que
proporciona l’“alegria del
descobriment” de llengües i la
tolerància davant els qui par-
len diferent de tu. Til Steg-
mann el va presentar en
aquesta jornada. Però Garcia
Castanyer i Vilaginés en van
presentar un altre, l’Eurom4,
promogut des d’Aix-en-Pro-
vence per Claire Blanche-Ben-
veniste, que treballa amb un
mètode molt similar: poca te-
oria i accés intuïtiu a llengües
pròximes, per aprofundir des-
prés en cada una. En lloc de
cursos dedicats a una sola
llengua, en unes 30 hores s’a-
consegueix un cert domini de
quatre (francès, castellà, italià
i portuguès), que les ponents
malden perquè siguin cinc
aviat (amb el català). Aquests
mètodes són una veritable re-
volució en aquest terreny, a
part de crear estímuls impor-
tants en els qui s’hi dediquen,
i ja han entrat en el currícu-
lum de diverses universitats.


