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RESUMO 

A passagem do Theatro d’Arte pelos palcos brasileiros, no triênio (1925-1928) em que 
Pirandello assumiu a direção cênica das suas peças, provocou um debate rico de contaminações, 
polêmicas, equívocos que perseveraram muito além do modernismo, acompanhando a fama do 
italiano ao longo da modernização do teatro no Brasil. Interessa aqui focar a saída do literato do 
recinto das letras, coincidindo para Pirandello com a empreitada latino-americana. O fato de ser 
oferecido como celebridade internacional, ou seja, um produto “moderno” de circulação global, 
implicando a exposição ao vivo para uma plateia em busca de entretenimento, forçou uma 
dinâmica de adaptação do autor ao mercado do espetáculo; tendo por consequência uma 
performance que tendia a dissolver (e não só para fins promocionais) as fronteiras entre “alto” e 
“baixo” consumo. Suas conferências, assim como as de outros ilustres viajantes como Marinetti 
(que visitou o Brasil em 1926) foram ocasião para uma percepção especular dos processos 
culturais brasileiros, onde convergências e distinções se definiam, também, através de um 
peculiar contágio: por influência do olhar e das opiniões dos viajantes. Assim como 
mistificaram, absorveram e acabaram rejeitando o futurismo, os intelectuais modernistas 
processaram as ideias de Pirandello na típica dinâmica antropofágica; algo que o mestre, ao 
confrontar o público brasileiro de 1927, durante sua passagem pelo país, intuiu e até solicitou – 
que fosse mastigado, digerindo e cuspido, como alimento orgânico ao debate artístico local. 
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O Brasil das primeiras décadas do século XX era uma nação que, pensando-se 

jovem e forte dos feitos de sua história recente (proclamação da Independência, 

abolição da escravatura, fim do regime imperial e entrada no regime republicano) 

pretendia projetar-se no panorama internacional como uma nação “nova” nos tempos 

modernos que então estreavam. Muitos intelectuais se esforçavam de entender o que 

uma tal ideia pudesse significar, enquanto o grande público demorava em seus hábitos 

de consumo e referências tradicionais. Era um país em que os modos cordiais e 

cosmopolitas da burguesia urbana em clima de eterna belle époque conviviam 

tranquilamente com o paternalismo autoritário dos militares positivistas e dos 

fazendeiros virando banqueiros. Na primeira década do século, no Rio de Janeiro, que 

entre seus muitos epítetos exibia então o de “Paris dos trópicos”, o prefeito Pereira 

Passos promoveu obras monumentais enterrando bairros inteiros e forçando morros a se 

encaixar no desenho racionalista dos bulevares olímpicos, quero dizer, parisienses, no 

que implicaria remover qualquer vestígio do passado escravagista – tanto que o povo 

chamou a violentíssima campanha de “bota abaixo”. O público sintetizava qualquer 

tendência moderna nas artes como “futurista” e os poetas ora vanguardistas ora 

parnasianos escondidos em todas as dobras do funcionalismo público não recusavam a 

qualificação, achando vantagem ser considerados modernos. No entanto, em 1909, 

enquanto os futuristas em Paris invocavam a demolição dos museus, o supracitado 

prefeito carioca inaugurou para gaudio dos cultos um luxuoso templo à cultura, o Teatro 

Municipal, pensado para sediar uma companhia estável de teatro nacional, mas que 

imediatamente lotou a pauta com a incessante temporada de companhias europeias em 

turnê. Desde a década de 1880, com frequência anual, coincidindo com os recessos dos 

teatros europeus, companhias de teatro, ópera e circo formadas especialmente para a 

empreitada embarcavam na rota latino-americana que incluía as capitais da costa 

atlântica e, no começo do novo século, também São Paulo.  

A conveniência e o triunfo destas turnês prova que boa parte do público urbano, 

em que pese o impacto das massas de imigrantes, continuava gravitando na constelação 

do velho mundo imperialista de onde procedia a quase totalidade das formas e 

produções culturais consumidas nas ex-colônias. Mas enquanto isso São Paulo, graças 

ao próspero crescimento do negócio mundial do café, que atraia massas de imigrantes1 

com consequente proliferação de construções civis, perdera as feições de aldeia colonial 

                                                           
1 A Lei do Povoamento, em 1907, atraiu 1 milhão de trabalhadores imigrantes nos primeiros 8 anos.   
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e se tornava um novo centro, fervilhando atividades e investimentos no setor industrial, 

imobiliário e, não último, artístico, ou seja, do entretenimento. Pedindo apoio aos 

próprios industriais (novos milionários ex-imigrados ou ex-fazendeiros esclarecidos), os 

intelectuais declaravam seu desprezo pela tradição em nome dos manifestos de 

Marinetti e dos caligramas de Apollinaire, invocando para São Paulo, que a rigor não 

tinha passado algum, o primado da cidade mais absolutamente moderna. As suas formas 

verticais e suspensas (arranha-céus, viadutos) engendravam concretamente uma possível 

imagem da metrópole futurista, enquanto o resto do Brasil, capitaneado pelo Rio de 

Janeiro que os paulistas tachavam de provinciana, estaria se atrasando num inerte 

ruralismo pós-aristocrático-colonial. A antiga corte jamais poderia ser capital da nação 

nova nos tempos modernos.  

Lá pela década de 20, ciclos de palestras de afamados literatos europeus foram 

incluídas na programação do público entretenimento, cúmplices alguns empresários já 

ativos no mercado, como o italiano Nicolino Viggiani e o português Faustino de Rosa. 

A introdução de um tal produto, ou seja, a presença física de autores “ilustres” (assim 

promovido pela mídia) inaugurou uma zona de contato entre literatura escrita e 

literatura como espetáculo que, de imediato, provocou peculiares expectativas e reações 

bizarras, seja por parte dos espectadores, seja por parte dos autores envolvidos que, de 

um dia para outro, viravam atração do show-biz. Os empresários contratavam as 

celebridades muito mais em função da fama que do assunto sobre o qual poderiam 

discorrer em qualidade de especialistas; os intelectuais, mesmo que dominassem alguns 

temas especialmente, se esforçavam de adequá-los às ignoradas expectativas da plateia e 

muitas vezes, esta adequação ocorria ao vivo, sob a chuva de perguntas; a plateia, 

enfim, estava ali basicamente para se divertir diante da exibição do “ilustre” intelectual 

no palco. A saída dos literatos do recinto das letras resultou, para eles, em mergulho 

repentino na performance ao vivo, com sua carga emotiva e não completamente 

controlada de produção de presença podendo desenvolver em polêmica, apropriações 

dúbias, equívocos e outros percalços do diálogo intercultural, quando este se torna 

“inter-corporal”. Suores, cheiro de cigarro, ruído de ventiladores, piadas 

inconsequentes, perguntas mal resolvidas e visões alucinadas de rostos estranhos em 

contextos ordinários interferem na descrição de encontros e desencontros, contaminando 

a produção de sentido pela impactante experiência da presença que motiva narrativas 

anedóticas peculiares – verdadeiros desabafos, por vezes – na volta. A antropofagia 

típica dos processos de intercâmbio, no sentido do comer, digerir, cuspir e/ou defecar o 
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outro, qualifica qualquer encontro como, antes, um desencontro; qualquer diálogo de 

um escambo eivado e ao mesmo tempo, sustentado por sobras e equívocos. Assim, 

enquanto mirabolantes empreitadas de circulação global da cultura como bem de 

consumo potencialmente massivo, as turnês dos ilustres por um lado provocaram, no 

discurso crítico dos próprios, uma rápida dissolução de fronteiras entre esferas então 

consideradas “altas” e “baixas” do consumo cultural; por outro lado, tiveram um efeito 

especular nos ambientes intelectuais que as recebiam. O “evento” da palestra (não 

necessariamente seu conteúdo, mas tudo que porventura aconteceria nela) tornava-se 

ocasião de percepção dos próprios processos culturais, através do olhar estranhado e das 

opiniões extemporâneas do ilustre estrangeiro. Neste espelho quebrado, tentava-se 

enxergar qual seria a imagem da “nova” nação no século mais futuro de todos.  

Quanto ao futurismo italiano, antes citado por seus feitos parisienses, uma 

primeira apropriação ambígua se deu em 1922, quando, algumas semanas antes da 

Semana da Arte Moderna, Sergio Buarque de Hollanda, então com dezenove anos 

publicou na revista Fon-Fon um texto com título “O futurismo paulista”2 em que 

convidava o público a não ter medo de inovações literárias quais a estética modernista 

de Brecheret, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Guilherme 

de Almeida. Seguiu-se ferrenha polêmica; o próprio Menotti del Picchia, no discurso de 

inauguração da Semana, tachou a etiqueta de “errônea”. A visita de Marinetti a São 

Paulo, em maio de 1926, deu ocasião para uma batalha campal que acabou no repúdio 

ao movimento inspirador do modernismo e ao seu papa, já messias dos intelectuais 

paulistas, que veio então a ser suspeito, não só de promover o regime fascista, como de 

ser “passadista” na poesia, se não nos trajes. E “passadista” era a maior injúria – assim 

eram tachados os poetas que se inspiravam, ao invés que nos franceses vanguardistas, 

nos franceses mais canônicos, como Romain Rolland e Proust.  

Porém, antes disso, o grande público havia assistido pelas mídias à seguinte 

sequência de eventos consagradores do futurista italiano em papel de cacique da tribo 

vanguardista local: acolhida triunfal por parte do time modernista completo no píer de 

Santos (“fotografada” por Marinetti no poema Velocitá brasiliane); fila de intelectuais e 

artistas para autografar coletivamente, no lançamento em São Paulo, coletânea de seus 

escritos em português com prefácio do Graça Aranha (Manifestos de Marinetti e seus 

companheiros); disputados e repetidos comparecimentos do ilustre nos salões 

                                                           
2 Fon-Fon, ano XV, n. 50, 10.12.1921    
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moderninhos dos industriais quatrocentões, onde Marinetti declamou seus poemas. Em 

seu diário de viagem, não deixou de registrar a desafinação do coro: “Declamo 

Bombardamento – escreve o poeta – e De Andrade, um tipo alto e rude, com aspecto de 

bom negro esbranquiçado, declama suspirosamente e leitosamente um de seus 

Noturnos”.3 De esculhambação em esculhambação, quatro anos mais tarde, Mário de 

Andrade resolveu denunciar o comportamento mimético dos modernistas que haviam 

feito pose de futuristas para ficar bem na foto, como “o maior de todos os mal-

entendidos que prejudicaram a evolução e a aceitação do movimento moderno no 

Brasil”.4 Logo ele, celebrado por Oswald de Andrade de “meu poeta futurista” para 

ocasião do lançamento de Paulicéia desvairada (1922); logo ele que, junto com Blaise 

Cendrars, Jean Cocteau e Jorge Luis Borges, havia sido admitido por Marinetti em uma 

disputadíssima lista de discípulos, no manifesto O futurismo mundial (1924). 

Foi neste fervente clima que, no verão italiano de 1927, Luigi Pirandello visitou 

o Brasil em qualidade de capocomico, isto é, diretor artístico e ensaiador de sua 

companhia, Theatro d’Arte, na turnê latino-americana. Empreendeu a viagem em 

obediência à uma dinâmica de promoção internacional que tentava capitalizar o sucesso 

estrondoso, embora escandaloso, recolhido na qualidade de autor em montagens 

dirigidas por nomes consagrados, como Max Reinhardt e Pitoeff, a partir de 1921, nas 

capitais europeias. Mas era por outra razão que Pirandello desejava especialmente a 

viagem latino-americana, entre as muitas possíveis: visitar a filha Lietta, casada com um 

militar chileno e residente desde 1913 em Santiago. O mestre aportou ao Rio de navio 

após tocar Buenos Aires, Rosario, Córdoba (onde passou algum tempo com a filha) e 

Montevidéu; teve que viajar de trem no trecho Rio-São Paulo, pois o transatlântico 

Giulio Cesare não fez escala em Santos; tudo atrasado de um dia, devido aos 

imponentes protestos promovidos pelos sindicatos portenhos após a condenação em 

Nova York dos anarquistas italianos Sacco e Vanzetti. Ficou 9 dias em São Paulo e 8 no 

Rio, apresentando no Municipal um repertório de 14 peças de sua autoria, mais 3 de 

outros autores, número apavorante para qualquer temporada atual. Praticamente a obra 

completa, àquela altura, do dramaturgo, incluindo as peças escritas especialmente para 

Marta Abba: L’amica delle mogli, Diana e la Tuda, Due in una, Vestire gli ignudi (esta 

última tirada às pressas do cartaz que ia ser apresentado no Brasil, após acusações de 

                                                           
3 Apud CASTRO ROCHA, J.C. “O Brasil mítico de Marinetti”, Folha de São Paulo, Caderno Mais! São 
Paulo, 12.5.2002 
4Diário Nacional, 11.2.1930. In SCHWARTZ, 1995 
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imoralidade em Montevidéu por parte de setores católicos que pretendiam obrigar o 

autor a modificar cenas). E mais: Sei personaggi in cerca d’autore, Il giuoco delle parti, 

Così é (se vi pare), Il berretto a sonagli, La vita che ti diedi, Ma non è una cosa seria, Il 

piacere dell’onestà, Come prima meglio di prima, Enrico IV, La morsa. Eram tempos 

em que os artistas italianos, para concorrer com os colegas espanhóis e portugueses5 

linguisticamente favorecidos nas capitais latino-americanas, se comprometiam a lançar 

uma novidade por dia; tudo, obviamente, no idioma original; e os pontos enlouqueciam 

na caixa. Os jornais apresentavam e resenhavam peça por peça (duas matérias cada) na 

secção “teatro e circo” e ainda pipocavam fofocas na secção “moda”, onde eram 

pontualmente comentados vestidos e chapéus da primadonna, “últimos modelos dos 

grandes magazines italianos”. Não faltava problema, imagino, para o capocomico às 

voltas com ciúmes do elenco, pânico das estreias, moleza dos cenotécnicos etc. assim 

como, imagino, tampouco sobrasse tempo para se dedicar à escrita; mesmo assim, reza a 

lenda, foi em Montevidéu que Pirandello esboçou as primeiras cenas dos Gigantes da 

montanha.   

Nas viagens às quais o obrigava a nova função, Pirandello ia remodelando as 

peças, confrontando-as com as versões dos outros e experimentando-se como 

encenador, confrontado consigo mesmo, como um dos três autores encenados pela 

companhia (juntamente com Bontempelli e Prezzolini). Durante os três anos em que 

Pirandello atuou como encenador, a mais valia da presença foi ressaltada pelos 

comentadores aos quais, além da evidente inovação dramatúrgica, interessava observar 

a forma nova que o próprio autor daria aos textos, quiçá revelando na prática as suas 

intenções. Não surpreende que o empresário (Ottavio Scotto) tenha aproveitado da 

vinda do “ilustre” para marcar conferências e lança-las na mídia sob a logo 

PIRANDELLO (em caixa alta) nas quais o mesmo prometia explicar o “mistério de sua 

arte” e o “significado artístico” de seu teatro. Não diversamente, sua fala era vendida 

como evento imperdível nos jornais franceses e russos. Haveria outra razão para 

tamanha superexposição. As viagens haviam sido programadas desde a fundação da 

companhia, em 1925, como uma das missões essenciais em troca da qual pleiteavam-se 

condições de exceção (passagens de navio gratuitas, patrocínio) para o Theatro d’Arte, 

que se oferecia ao regime como representativo da nação no exterior – uma espécie de 

                                                           
5 Segundo dados da SBAT, no período de 1927 a 1935, se apresentaram em média por ano no Municipal 
do Rio: 5 companhias francesas, 5 portuguesas, 5 italianas, 4 espanholas, 1 inglesa e 1 alemã (sem contar 
as companhias de opera, opereta, dialetal e circo). 
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teatro público, condição que Pirandello então invocava como “teatro de estado”. A 

proposta ia de encontro às ambições do Duce no âmbito de uma política cultural 

nacionalista que promoveria o fascismo através dos artistas, das associações de 

emigrantes e dos consulados, apoiando toda espécie de exibição do gênio pátrio no 

exterior quais: ciclos de palestras, edição de livros e até a criação de uma rede mundial 

de agentes particulares, para fomentar a expansão de autores italianos pelo mundo afora. 

Mas, mesmo com o título de membro do Partido no bolso, Pirandello estava bem 

precavido. Em Buenos Aires, a revista antifascista Critica havia polemizado sobre o 

favor presumivelmente concedido pelo regime ao Theatro d’Arte, em troca de 

propaganda; o autor negou publicamente, ao vivo e por escrito, ser um “político em 

missão de propaganda”;6 abriu a palestra declarando que viajava como escritor e diretor 

da companhia, apesar de que a frase mais repetida pelos jornais foi: “no exterior não há 

fascistas nem antifascistas: somos todos italianos”. Já no âmbito particular, Pirandello 

desabafou com os filhos por carta: “A política entra em tudo. Pra fora! Pra longe! Não 

quero nem mais botar os pés na Itália”.7 Na volta da viagem, foi convocado pelo 

Secretário do Partido; na mesa, viu uma pilha de recortes de jornais latino-americanos, 

documentando sua postura bem pouco patriótica; tirou o título do bolso, lançou-o em 

cima da mesa e saiu da sala furioso; o funcionário atônito teve que correr atrás dele, 

pedindo desculpas (ibidem, p. 34). No entanto, Pirandello sabia que qualquer declaração 

sua podia ser lida sob a chave do mimetismo (ou seja, da retórica do medo que todos 

tinham de se professar fascista) em tempos suspeitos, justamente quando a 

sobrevivência de sua companhia dependia do patrocínio do regime. Manteve-se na 

corda bamba até dezembro, quando deixou que se publicasse um longo “Colóquio com 

Pirandello fascista” em jornais de difusão local e nacional.8  

No Brasil, sua obra literária era conhecida desde a publicação de Novelle per um 

anno, em 1925, pela Livraria Italiana de São Paulo. As peças, mas do que objeto de 

encenação, eram objeto de espanto, como algo incontestavelmente “novo” no sentido de 

surpreendente, polêmico, potencialmente censurável – o que talvez embaraçasse 

montagens por parte artistas locais. Até a chegada do mestre, o público havia assistido 

as versões italianas dos Sei personaggi, no Theatro Municipal do Rio, em 1923 pela 

Cia. Vera Vergani e em 1925 pela cia. Niccodemi; Il gioco delle parti em 1924 pela 

                                                           
6 La Nacion, Buenos Aires, 14.6.1927 
7 Apud ALVARO, C. Prefácio à PIRANDELLO, L. Novelle per un anno. Milano: Mondadori: 1956, p.30 
8 Il Tevere, Roma, 12-13.12.1927 e La Stampa, Torino, 13.12.1927 
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Cia. Mimí Aguglia e em 1926, pela cia. Italia Almirante; Cosí é se vi pare e Come 

prima, meglio di prima em 1924 pela Cia. Maria Melato; alguns privilegiados haviam 

assistido os grandes sucessos do autor no Theatre de Champs-Elysés, em Paris, como 

Oswald de Andrade que comentou no Correio Paulistano as montagens francesas dos 

Pitoeff. A única montagem brasileira, de Così é (se vi pare) traduzida em português 

com título Pois é isso, ocupava cartazes nas grandes cidades e no interior desde 1924, 

quase que ininterruptamente, montada pela cia. Jaime Costa, que para homenagear o 

mestre, no dia de sua chegada mandou publicar um texto onde gabava-se de ser “o único 

intérprete do teatro de Pirandello no Brasil”.9 Trocando cortesias, Pirandello tirou a peça 

do cartaz da temporada carioca do Theatro d’Arte; arrumou um fraque e compareceu na 

apresentação de gala do colega no Teatro Trianon.  

Ator de corporatura maciça, Jaime Costa emprestava ao protagonista da peça, 

Lamberto Laudisi, não só a sua arte como também a sua expressão tipicamente colérica, 

seu bigode de português e suas olheiras fundas. Era um grande ator bem-amado pelo 

público que se portava como as estrelas da época, ou seja, ensaiava separado do elenco, 

recheava o seu papel de cacos e cortava sem piedade os papéis dos outros, ficando com 

todas as melhores falas, mesmo que incoerentes. Porém, para a ocasião, foi tomado de 

algum pudor: “A encenação é a mais rigorosa possível e mereceu de Jaime a maior 

atenção”,10 constata um jornalista. Havia tirado o ponto, relata atônito o mesmo, e 

pedido ajuda ao conceituado ator Atila de Moraes (pai da Dulcina) para dirigi-lo, como 

ditava a moda. O tradutor e poeta Paulo Gonçalves havia cuidado de retraduzir o texto 

(apesar de que, misteriosamente, aparece nos créditos sob nome feminino, 

presumivelmente um pseudônimo). Pirandello, enfim, assistiu e gostou. Aliás: “gostou 

mesmo”, relata um cronista do Correio da Manhã. “Louvou o bigode do Sr. Jaime, a 

sobrecasaca estilo 1830 do professor, o vestidinho de dois palmos da menina Ismenia, a 

caracterização magnífica”. Perguntado se pudera entender a encenação, Pirandello 

respondeu: “Não entendi nada, não senhor! O Sr. Jaime me fixava como para me 

consultar e eu acenava aprovando”. “Mas, se o senhor não entendia, como é que 

aprovava?”, perguntou sabiamente o cronista, ao que o mestre arrematou: “Por isso 

mesmo”.11 Sem mais. Alguns dias mais tarde, Pirandello conduziu-se a SBAT para 

investigar por que diabo nunca recebera um tostão da montagem brasileira de Pois é 

                                                           
9 Folha da Manhã, São Paulo, 8.9.1927 
10 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 6.9.1927 
11 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 11.9.1927 
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isso; pediu ao tesoureiro uma prestação de contas que não o deixou satisfeito.12 Uma 

vez em Roma, sugeriu à Sociedade Italiana de Autores e Editores (SIAE) exautorar a 

SBAT da arrecadação de seus direitos autorias, o que a SIAE fez para todos os autores 

italianos, que no Brasil passaram a ser administrados por um agente particular. Fato 

conveniente às políticas de promoção do regime fascista e inconveniente, no âmbito das 

boas relações que vinham gerando uma turma de brasileiros pirandellianos, como o 

próprio tradutor (misteriosamente preferindo ficar anônimo) Paulo Gonçalves, do qual 

um crítico agudo, dois anos mais cedo, havia dito: “Um belo dia, Gonçalves leu 

Pirandello. Foi um deslumbramento. Reformou sua visão de teatro, ganhou alma nova, 

encheu-se de ideias inovadoras, reentrou em seu tempo”.13 Como corolário, o caso da 

SBAT descortina o ambíguo negócio das traduções, administrado pela SBAT enquanto 

as versões na língua original não gerariam (a princípio) nenhum lucro suplementar, 

afora os direitos de percentual, que deveriam ser repassados ao autor.  

O mesmo agudo crítico, que é o escritor Antônio de Alcântara Machado, desde 

1925 vinha apontando o valor da obra de Pirandello no potencial de captar o “espírito 

do tempo”, mesmo que não fosse possível definir tal impacto de novidade com precisão, 

além de descrever o evidente corte com a tradição dramática. Expressava assim sua 

admiração por Seis personagens: “A ação desenrola-se aos arrancos, sem coerência, 

sem lógica. Os seis personagens não falam, deliram. Tudo nesta peça bizarra vagueia 

entre o perceptível e o ignoto” (apud DE LARA, 1987, p. 80). A tal “maneira” 

pirandelliana, fórmula quase que mágica de uma evidente modernidade estaria na 

mistura “entre fantasia e realidade, visível e impalpável, o que os olhos enxergam e o 

que só a imaginação pode ver”; mesmo que inapreensível pela dinâmica da imitação e 

da influência, pois Pirandello “não se contenta em renovar a forma: o seu teatro é 

diverso na essência como na forma” (ibidem), Alcântara Machado aponta neste “teatro 

da demolição e da reconstrução” um modelo vigoroso para os dramaturgos nacionais. 

Se a observação quanto à evidente novidade da cartilha pirandelliana era unânime, 

poucos outros comentaristas se declaravam satisfeitos e convencidos dos efeitos 

positivos que poderia gerar segui-la. Diante da gigantesca quantidade de comentários 

publicados em jornais, na média de dois ou mais a cada peça, destacam-se duas 

características reiteradas e que solicitam respostas por parte do autor, seja nas palestras, 

como na longa entrevista que concede ao Sérgio Buarque de Hollanda, publicada n’O 

                                                           
12 Revista da SBAT, set/1927 
13 Jornal do Comércio, São Paulo, 30.1.1925. Apud DE LARA, 1987, p. 101 
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Jornal, em dezembro de 1927. Aparece constante, nas resenhas, a assunção de que o 

teatro de Pirandello seria difícil, complicado, à beira do exotérico e que justamente esta 

seria a sua mais valia moderna; além disso, frequentemente, é notada a originalidade das 

soluções cênicas, inclusive de figurinos, maquilagem e efeitos, justificando o atributo 

“moderno” pelo mero fato de ser novidade, aparentemente atualizada às tendências das 

grandes metrópoles. Enfim: é moderno o que está na moda. Equívoco formalista que 

pairava sobre a totalidade da obra do autor nesta década e que, aliás, o autor verte em 

fala do personagem do Diretor (alter-ego do próprio Pirandello, então em função de 

capocomico) nos Seis personagens a procura de um autor. Na primeira cena da peça, o 

Diretor objeta ao Primeiro Ator que questiona a necessidade de vestir o chapéu de 

cozinheiro ao qual o obriga a rubrica: “Parece que sim, não é?! Se está escrito aí! 

(apontará para o texto)” e diante da insistência do outro que reclama: “Mas é ridículo, 

desculpe-me”, replica “erguendo-se de um salto, furioso”: 

Ridículo! Ridículo! O que o senhor quer que eu faça, se da França não nos chega 
mais uma peça que preste e só me resta encenar peças de Pirandello – parabéns 
para quem as entende – feitas de propósito para que nem atores nem críticos nem 
público fiquem jamais satisfeitos? 
 
As duas características recorrentemente notadas, que descrevi acima, revelam tal 

clima de insatisfação geral, mesmo mimetizada pelo desejo de parecer moderno a 

qualquer custo, que faz os comentaristas elogiar as novidades por si só. Para citar um 

crítico que parece ter resolvido chutar o balde, Pois é isso “é uma barafunda em três 

atos que, quando acaba, deixa o espectador no mesmo estado de ignorância da primeira 

cena”.14  

O que sobretudo – constata Alcântara Machado – assombra e delicia o indígena 
é a maneira de apresentar os personagens, de dividir as peças, de começar e 
terminar os atos. Mas pouca gente compreende que o que há de admirável em 
Pois é isso é o dinamismo tragicômico, produto e síntese do movimento que 
vivemos. Não se percebe que a forma reflete a essência. Se aquela é pitoresca e 
surpreendente, é porque esta o é, porque procura resumir o estado de espírito 
atual, feito de incertezas, de contrastes, hesitações, arranques e descaídas. (apud 
DE LARA, 1987, p.101)  

Nas entrevistas e na palestra, Pirandello sublinha que suas peças são commedie 

da fare, ou seja, peças por fazer, meta-teatrais e incompletas, faltando início, faltando 

desfecho, fugindo aos limites da cena, porque assim é a vida que não se edita se não 

                                                           
14 Correio da Manhã, Rio de Janeiro. 11.9.1927 
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com a morte. Ainda, com um fio daquela ansiedade que é própria do capocomico de 

cuja obra depende a sobrevivência da companhia (bem sabendo o quanto a arte depende 

do mercado e este, dos hábitos do público) repete como um mantra que tudo que é novo 

assombra o espectador, até este “criar ouvido” e se acostumar àquele “modo novo”. Um 

tanto contra vontade, Pirandello admite estar na moda, mas renega qualquer intenção de 

ser moderno no sentido de exotérico e sofisticado (um “filósofo” como vinha sendo 

promovido pelas mídias) porque, alega, a criação em arte não pode ser intencional, 

diversamente do pensamento filosófico. Declara, pelo contrário, que sua obra é 

perfeitamente clara e acessível pelo senso comum – com isso, ainda polemizando contra 

a fama formada a partir da opinião de críticos influentes, como Adriano Tilgher, que 

desde 1924 buscava encaixar a obra de Pirandello no âmbito do irracionalismo e do 

“essencial dualismo filosófico entre Vida e Forma” (1928, p. 262). De quebra, garante 

que nunca leu Proust, que jamais teve qualquer desavença com Gabriele D’Annunzio e 

que Marinetti é um cara legal. Coloca-se de modo a não ser apropriável pela polêmica 

bairrista na qual, há décadas, Rio de Janeiro e São Paulo disputavam pelo pódio da 

cidade mais moderna na nação nova. E o faz com ousada ironia: 

Os arranha céus no Brasil revelam um equívoco profundo: não faz sentido numa 
terra rica de espaço esse sistema de construções que em outras cidades, em Nova 
Iorque, por exemplo, tem sua razão de ser. É uma imitação. Mas as formas da 
arte não resultam de uma vontade e, sim, de uma necessidade. Por isso, arranha-
céus que não surgem espontaneamente da terra, são uma expressão falsa de arte. 
A arquitetura no Rio é uma ofensa à paisagem.15 

O juízo de Pirandello sobre os arranha-céus imitados parece metonímia 

transparente de toda uma avaliação mais ampla dos processos de absorção, deglutição e 

rejeição em ato nas culturas pós-coloniais como a brasileira, diante das tarefas postas 

pela história recente de emancipação e busca por identidade. Porém, não socorre o 

capocomico na compreensão do pôr que a temporada de espetáculos e palestra que em 

Buenos Aires, Rosário, Montevidéu e São Paulo havia resultado em grandes êxitos de 

público, com fila na bilheteria, no Rio de Janeiro resulta na cena desoladora de meia 

casa vazia, até a última apresentação e apesar das queixas envergonhadas dos 

comentaristas. “Dentro de dois dias abandonará Pirandello o nosso paiz, saindo da 

capital da Republica, sem ter tido o prazer de ver, ao menos uma noite, o theatro cheio. 

                                                           
15 Na entrevista concedida a Sérgio Buarque de Hollanda, O Estado de São Paulo, 31.12.1988 (data 
original informada: 11.12.1927) 
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Aliás, é sempre assim. O público não aceita com facilidade certas revoluções”.16 

Explorando o acervo de recorte observa-se que, em compensação, no Rio de Janeiro as 

revistas femininas elogiam incessantemente os acessórios do guarda-roupa da Marta 

Abba e que a barbicha de Pirandello prolifera nas charges satíricas. No dia 7 de 

setembro de 1927, o escritor foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras, em 

sessão solene para comemoração da Independência. Aguentou a saudação solene 

declamada com eloquência lusitana por um Cláudio de Souza e presidiu (logo ele) as 

celebrações fúnebres do D’Annunzio local: aquele que se proclamava “o último elleno” 

e cujo nome, Coelho Neto, deve ter-lhe sugerido uma piada intempestiva (dito em 

italiano, aquele augusto nome soa coglionetto, isto é: babaca).  
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