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L’autor sicilià Luigi Pirandello va rebre el Nobel el 1934

El buit inútil o dolorós
de Luigi Pirandello

N A R R A T I V A

M A R C F R A N C O

Segons
Pirandello,
l’home intenta
lliurar-se
de la màscara,
però no ho
aconsegueix

Luigi Pirandello, El difunt
Mattia Pascal. Traducció de

Carme Serrallonga.
Introducció d’Eduard Vilella.

Proa. Barcelona, 2002.

Luigi Pirandello, La tragedia
de un personaje. Traducción de

José Ramón Monreal.
El Acantilado.

Barcelona, 2002.

P
odem parlar d’actua-
litat de l’obra piran-
delliana? Dues noves
traduccions de l’obra
en prosa del famós

dramaturg sicilià (Agrigent,
1867 - Roma, 1936) i premi
Nobel (1934) el tornen a posar
a la capçalera dels clàssics de
la literatura europea del segle
XX. Conegut fonamental-
ment per la seva producció
teatral, en què destaquen pe-
ces com ara Sis personatges en
cerca d’autor i Enric IV, que el
van fer famós dins i fora d’I-
tàlia, i va arribar a represen-
tar fins i tot a Amèrica amb la
companyia que va fundar i
dirigir. La seva producció en
prosa és encapçalada bàsica-
ment per la novel·la El difunt
Mattia Pascal (1904) i els relats
que, publicats de forma dis-
persa, ell mateix va reunir, a
partir del 1922, amb el títol
Novelle per un anno.

Les inquietuds de qui pro-
fessa un sentiment nihilista,
sensible al sentit angoixós de
l’existència i la incomunicació
humana i que situem dins el
corrent verista (naturalisme)
de la novel·la italiana del segle
XX, hereu de les últimes ten-
dències del segle XIX que en-
cara es trobaven en procés de
maduració. El verisme piran-
dellià, però, té unes caracte-
rístiques pròpies que el fan
diferenciable d’altres autors,
com és el cas del també sicilià
Giovanni Verga, sobretot per
l’existència de la misèria, el
món il·lusori en què es troben
els seus personatges, en el
qual l’única realitat és la inu-
tilitat de la vida i la impossi-
bilitat d’esdevenir autèntics.

Un món caracteritzat
per un regionalisme
sarcàstic, irònic i cru-
el, en què les alterna-
tives possibles mai no
s’acaben de fer reali-
tat, el joc de miralls
en la construcció de
les trames que resul-
ten deformadores fins
a transformar-les en
quelcom grotesc i
d’on no se’n pot esca-
par, ni l’home ni els
personatges. El relati-
visme, la crisi d’iden-
titat i les preguntes
centrals sobre què és
la veritat i què és allò
cert que podem co-
nèixer resulten els
motius fonamentals
de les preocupacions
pirandellianes, sobre
les quals articula el
seu discurs literari
(vegeu l’assaig homò-
nim L’Umorismo).

La vida es mou en-
torn d’un buit il·lògic,
inútil i dolorós. D’a-
questa concepció sor-
geix la vena irònica i
polèmica, la seva co-
micitat trista i amar-
ga. Llegint El difunt
Mattia Pascal, ens ado-
nem de la tesi de Pi-
randello: l’home in-
tenta lliurar-se de la
màscara, de la part de
la vida que se li ha
assignat, però no ho aconse-
gueix, i és precisament d’a-
questa impossibilitat que neix
la tensió de l’art pirandellià.
En cap cas, però, no hi trobem
una renúncia explícita, per-
què el seu protagonista s’es-
força fins a la desesperació en

el seu propòsit tot i no reei-
xir-hi, atès el pes ineluctable
de la realitat en què es troba
atrapat. Aquestes tesis les tro-
bem explicitades al final del
llibre en una postil·la afegida
pel mateix Pirandello amb el
títol Advertència sobre els escrú-
pols de la fantasia.

Per al lector que no conegui
el món piradellià i el context
en què s’insereix, l’obra
compta amb una excel·lent
introducció on trobarà les da-
des biogràfiques de l’autor, les
claus estètiques de la produc-
ció pirandelliana, referències
a l’època, els esdeveniments
històrics més importants –en
una taula cronològica– i una
disseció de la novel·la que avui
ens ocupa.

Sabem que Pirandello va
escriure més de 200 relats i

que en va fer una tria que ja
citat anteriorment. A La trage-
dia de un personaje (títol d’un
dels contes que trobem en
aquest volum) hi ha una se-
lecció dels 43 millors relats
–segons se’ns explica a la
contraportada–. El primer
que ens sobtarà després d’a-
questa rotunda afirmació, una
vegada obrim el llibre, serà
l’absència d’una introducció
que ens expliqui quin ha estat
el criteri de selecció, per es-
tar-ne informats, si més no.
D’altra banda, i això sí que ens
sobtarà molt més, cal consta-
tar que sent aquesta una pri-
mera edició i que, a més, ens
diuen que segueix l’ordre cro-
nològic –i això sí que ens és
incomprensible del tot–, no
figura en l’encapçalament de
cada text la data de produc-

ció, la de publicació i
el mitjà on es va pu-
blicar per primera
vegada.

El que destacaria
d’aquest recull pel
que fa a elements ca-
racteritzadors en els
desenvolupaments te-
màtics és: la impor-
tància de la categoria
social dels personat-
ges, la condició de la
dona, la posada al
descobert de les con-
vencions socials i les
localitzacions on pas-
sen les accions. Així,
veiem que molts dels
personatges mascu-
lins que ens presenta
pertanyen a la burge-
sia (generalment met-
ges i juristes) o a la
miserable pagesia si-
ciliana. Els personat-
ges femenins habitu-
alment son dones
molt joves per casar,
vídues molt atractives
amb fills o casades
amb funcions decora-
tives. Destaca per so-
bre de tot el món ru-
ral i les petites ciutats
de províncies. Temà-
ticament tenen una
forta presència les
històries que tracten
de l’ànima, la confu-
sió entre realitat i
imaginació, la il·lusió

i les aparences, l’espiritisme i
tot allò que roman ocult, la
lluita per fer-se o aconseguir
una posició social digna
–burgesa– i, finalment i de
forma obsessiva, el tema de la
mort –tant la natural com el
suïcidi.

El caràcter grotesc o esper-
pèntic és present en molts del
relats d’aquesta antologia,
marca que caracteritza de for-
ma inequívoca Pirandello. El
caràcter tràgic es manifesta de
forma constant igual que el
relativisme escèptic, sobre el
qual construeix la gran majo-
ria dels relats. Podem parlar
d’una obra obsesiva dominada
per l’afany d’entendre la vida i
les seves manifestacions. Un
viatge cap a l’ànima que mai
no s’acaba i que ens deixa
sense alè.


