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Jordi Coca

Doble Pirandello
L

es properes setmanes
Barcelona tindrà dues
obres de Pirandello a la
cartellera. D’una banda
L’home, la bèstia i la

virtut (1919), al TNC, dirigida
per Pep Pla; de l’altra, L’home de
la flor a la boca (1923), produïda
per Laperla29 i dirigida per Car-
lota Subirós a la Biblioteca de Ca-
talunya.

Luigi Pirandello (1867-1936),
que va ser premi Nobel de litera-
tura l’any 1934, és conegut com
el creador del teatre dins del tea-
tre, i especialment per la seva
obra Sei personaggi in cerca
d’autore, estrenada l’any 1921.
Però, de fet, Pirandello és molt
més que això: també va ser poeta
i un narrador influït pel verisme
italià en obres com ara Amori
senze amore (1894) i Beffe della
morte e della vita (1902-03). Més
endavant va evolucionar cap a
narracions i contes més psicolo-
gistes a La trappola (1915) i a E
domani, linedi (1917). També va
escriure novel·les, entre les quals
destaca el seu gran èxit de l’any
1904, Il fu Mattia Pascal, i final-
ment el llibre Uno, nessuno e
centomila (1925-26), on tendeix
al surrealisme i que hem de veure
molt propera a Sei personaggi.
Això a banda, Pirandello es doc-
torà a Alemanya, va ser influït pel
moviment expressionista, era un
expert en dialectologia, i per
raons personals (la follia de la
seva esposa després de la ruïna
familiar) sempre va seguir amb
interès els estudis sobre psicolo-
gia. Des d’un punt de vista polític
Pirandello es va lligar al feixisme
de Mussolini.

Escrivia teatre des del 1898,
però de fet és a partir del 1913
que inicia en dialecte sicilià el
cicle anomenat d’Agrigento, amb
títols com ara Lumíe di Sicilia
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(1913), Il barretto a sonagli
(1916), La Giara (1917) i Liolà,
també del 1917. Tanmateix, a
partir del 1916 Pirandello escriu
un conjunt de peces d’aire més fi-
losòfic, on tracta de com és de re-
lativa la veritat. D’aquí sorgiran
les seves obres mestres Cosi è (si
vi pare) (1916), Sei personaggi
(1921), Enrico IV (1922), Stase-
ra si recita a soggeto (1930) i la
inacabada I giganti della
montagna, entre d’altres, que ge-
neralment són vistes com l’es-
sència mateixa del pirandellisme
i de la modernitat teatral no ab-
surdista ni èpica.

Ara bé: en què consisteix
aquesta troballa de Pirandello,
molt evident a Sei personaggi?
Doncs en el fet que els personat-
ges que apareixen en aquesta
obra tot buscant un autor que els
accepti provenen de la seva
novel·lística, del fons de verisme
i naturalisme sicilià, de temàtica
melodramàtica, i són tan emo-
tius que esdevenen inversem-
blants. Tanmateix, són reals,
tenen un passat, una vida, una
identitat, i “només” busquen una
forma nova per poder-se expres-
sar de manera convincent.
Aquesta fita de la dramatúrgia

moderna, la relació d’uns actors
que tot assajant es troben amb
personatges que reclamen ser in-
tegrats, té arrels evidents: és una
lectura nova de la correspondèn-
cia que ja el 1797 van tenir Schi-
ller i Goethe en relació a la tragè-
dia. Schiller veia la necessitat de
trobar una forma analítica per al
teatre del seu temps. Per aconse-
guir-ho proposava que tot el que
fos argumentalment inversem-
blant ja hagués succeït abans del
moment que nosaltres veiem. És
el mateix que recomanava Aris-
tòtil… I Pirandello ho reformula
de nou.

Luigi Pirandello
és molt més que
un dramaturg:
també va ser
poeta i un
narrador influït
pel verisme italià

Teatre

@D’on ve Pirandello? Es fa
difícil d’entendre Pirandello
sense tenir en compte la tar-
dana transformació d’Itàlia
en un Estat unitari. Aquest
fet va possibilitar que en el
tombant de segle XIX con-
visquessin a Itàlia, tant a la
del nord com a la del sud, un
teatre regional en dialecte i
el que podríem anomenar
un teatre burgès, fortament
influït pels corrents euro-
peus, des del drama romàn-
tic i històric fins a la grande-
sa d’Ibsen, tot passant per
les renovacions dels natura-
listes i la dels simbolistes. A

aquest panorama caldria
afegir-hi els intents futuris-
tes, la dura alenada expres-
sionista i els altres movi-
ments d’avantguarda. Tan-
mateix, la realitat italiana va
evolucionar de tal manera
que a començaments del
segle XX a al nord d’Itàlia hi
dominava el teatre burgès,
tant de contingut com de
forma, i al sud, un teatre que
s’expressava en dialecte
–recordem el magnífic Edu-
ardo de Filippo– i que se
solia referir a problemes lo-
cals, a éssers de nivells soci-
als més aviat baixos, enduts

per misèries i fams ances-
trals, per sensualitats que se
sentien pecaminoses sota el
pes de la moral tradicional i
els obsessius temes de
l’honor familiar.

@ El grotesc. Més o menys
en el període en què Piran-
dello desenvolupà el seu te-

atre, entre el 1915 i el 1930,
va sorgir l’escola del “gro-
tesc”, amb noms destacats
com Rosso di San Secondo,
Bontempelli, Chiarelli, Anto-
nelli, Cavacchioli… És un tea-
tre més agressiu, que de ve-
gades arriba al lirisme deli-
rant i a formes surrealistes o
el·líptiques, que amb Di San
Secondo es fa expressionis-
ta, màgic amb Bontempelli,
existencial i freudià amb Al-
berto Savinio, i que se situa
a mig camí de tots ells amb
Ugo Betti. Al costat d’això hi
havia, com és lògic, el teatre
de bulevard, generalment

basat en obres traduïdes del
francès o escrites fent-ne
unes imitacions més o
menys fines. Dario Niccode-
mi era l’autor més represen-
tatiu de tot un seguit de di-
vertiments fàcils sobre els
triangles adúlters i altres fri-
volitats conegudes com a
pochade.

@ La vida és real? Llegint el
prefaci de Pirandello mateix
a Sei personaggi veiem que
l’autor introdueix factors de
distanciament i una mirada
irònica sobre la solitud es-
sencial dels éssers humans

que busquen un “autor” i
una forma convincent per
expressar-se. Potser Piran-
dello volia entendre les dis-
sorts que el van afligir tota la
vida: matrimoni de conveni-
ències amb una noia rica, es-
fondrament de l’empresa fa-
miliar, follia irreversible de la
muller, haver-se de guanyar
la vida a través de l’ensenya-
ment i la literatura… Calia,
però, que la vida real trobés
una expressió versemblant
en el teatre, i no fer-ho úni-
cament al preu de parlar de
símbols o d’al·legories. Calia
una forma teatral nova.
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