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Lu ig i Pirand el lo
EL VIATGE
La història d’un desconfinament
tan bonic i tan fràgil
com ho és la protagonista d’aquesta història
Fa tretze anys que Adriana Braggi no surt de casa. Des que va
morir el seu marit, viu reclosa en el dol més sever. De fet,
abans de casar-se tampoc no havia sortit mai del poblet sicilià
que l’havia vist néixer.
Tot d’una, però, l’aparició d’uns lleus símptomes de malaltia
faran que el seu cunyat l’obligui a anar a veure el metge a la
capital i, com a conseqüència, a emprendre un viatge que li
descobrirà tota la vida i tota la tendresa que s’ha perdut fins
ara.
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Luig i
Pirandel lo
(Agrigent, Sicília, 1867 – Roma, 1936)

«Adriana, que mai no havia fet un pas fora del
poble natal, quan veia el seu cunyat retornar
a la vasta casa antiga, on el temps semblava
estancar-se en un silenci de mort, sentia cada
vegada un secret torbament indefinible. Portava
amb ell l’aire d’un món que ella no aconseguia
ni tan sols imaginar.»

Nascut en el si d’una familia burgesa d’industrials garibaldins,
va rebre una bona formació acadèmica, que va complementar
amb estudis universitaris a Palerm, a Roma i a Bonn. El 1894
es va casar i va tenir tres fills, però la seva vida familiar ben
aviat es va veure alterada pels problemes mentals de la seva
dona. Novel·lista i dramaturg, va ser guardonat amb el Premi
Nobel de Literatura el 1934.
El viatge és una excel·lent porta d’entrada a la seva prosa, que
gira sovint a l’entorn de la presència de la mort, la força de les
dones en la Sicília rural i la captivadora bellesa dels paisatges
de l’illa.
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