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De paraigües

Hi ha moltes històries relatives a aquest 
estri que fem servir els dies de pluja 
que anomenem paraigua. Molta gent 

deu recordar que, a la pel·lícula de Jacques 
Tati Mon oncle, el protagonista hi apareix 
sempre amb un paraigua, sense que plogui ni 
un sol dia. Va ser, sens dubte, un giny del di-
rector per tal de donar un caràcter còmic i ex-
travagant al seu personatge, i ho va aconse-
guir. Potser ja no hi ha tanta gent que hagi vist 
l’espectacle de la City de Londres, en què tots 
els collblanc aqueferats, especialment els que 
duen bombí, porten un paraigua penjat al 
braç, però tampoc no l’obren mai: el bombí, 
certament, ajuda a suportar la pluja –en espe-
cial als calbs–, però el cas és que només obren 
el paraigua si han d’acompanyar algú que no 
en porta: un company de la feina, una dona 
que passa, un client privilegiat. 

Però la història més sensacional que conec 
sobre l’ús dels paraigües, sens dubte a causa 
del seu protagonista, és la que va tenir Alfred 
Einstein com a subjecte actiu –més aviat pas-
siu, com es veurà–. Einstein tenia dos parai-
gües: l’un a casa seva, l’altre a l’oficina. Un dia 
que plovia a bots i barrals, Einstein es troba-
va a l’oficina i, en sortir, no va agafar el parai-
gua que hi tenia. Els seus col·laboradors li van 
dir: “Senyor Einstein, agafi el paraigua, que 
plou molt”. I Einstein va respondre amb 
aquestes paraules: “Mirin, no l’agafaré, per-
què, si l’agafo, llavors en tindré dos a casa, i 
cap a l’oficina”. 

L’argument és d’una lògica pròpia dels ge-
nis; no, com podríem pensar, propi d’un des-
pistat. Einstein pensava que, si l’endemà sor-
tia el sol, llavors no tindria cap lògica agafar 
un dels dos paraigües que ja tindria a casa per 
retornar-ne un a l’oficina. ¿Podia saber del 
cert Einstein, home de gran lògica física i ma-
temàtica, que l’endemà plouria altra vegada, 
cosa que hauria donat sentit al fet d’agafar a 
casa el paraigua de l’oficina i tornar a deixar-
l’hi? No; de cap manera. Naturalment, pas-
sava el mateix quan sortia de casa en un dia de 
pluja: la seva dona li deia “Agafa el paraigua”, 
i ell responia igual que en l’altra avinentesa. 

O sigui que Einstein, home d’infinita in-
tel·ligència, resolia amb una lògica impecable 
el fet de posseir dos paraigües, l’un a casa i l’al-
tre a la feina: no en feia servir mai cap, i així 
en tenia sempre un a cada lloc, a punt per si el 
necessitava.✒

Conte de Cap d’Any:  
el lector i l’autor 
 

¿EXISTEIX EL  
LECTOR ACTIU? 
Diu l’escriptor Enrique Vila-Matas, 
sempre clarivident, en un dels seus 
articles: “Anima saber que hi ha in-
dicis del retorn del lector actiu […], 
i es diria que fins i tot perd ja força 
l’estúpida exaltació del lector passiu, 
que amaga en realitat l’exaltació dels 
que no llegeixen. Reapareix el lector 
amb talent i sembla que comencen a 
replantejar-se els termes del con-
tracte moral entre autor i públic. 
Respiren de nou els escriptors que es 
desviuen per un tipus de lector que 
sigui prou obert per permetre a la se-
va ment el dibuix d’una consciència 
estranya, fins i tot radicalment di-
ferent de la seva pròpia…” (El País, 
27/IX/2009). 

Vila-Matas confon el seu desig 
amb la realitat. Perquè, indepen-
dentment de l’actitud amb què el 
lector s’enfronta al llibre, o del pro-
ducte que l’escriptor li ofereix, per 
damunt de tot hi ha la fase prèvia, la 
de la tria del canal. Tal com ja hem 
comentat alguna vegada, avui en 

Evadir-se a través de la lectura és un acte gairebé revolucionari.  
La literatura llegida, senyores i senyors, crea criteri encara que 
el mateix lector no se n’adoni
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dia triar la lectura, l’evasió a través 
de la lectura, és gairebé revolucio-
nari. La literatura llegida, senyores 
i senyors, crea criteri encara que el 
mateix lector no se n’adoni. El sim-
ple fet de triar la lectura i no la con-
templació d’una pel·lícula és el ger-
men d’un procés profundament ge-
nerós i democràtic, ja que, des de la 
complicitat de l’un contra un, el lec-
tor per força ha d’obrir-se a la veri-
tat relativa que li llança l’autor. 
Sense cap ajut aliè ha de decidir si 
és tolerant o no, si s’emociona des 
de la intel·ligència o no…  

Al cine i al teatre no solament tot-
hom veu el mateix sinó que, com a 
públic, interactua al moment per-
què al costat té gent que aplaudeix, 
que s’adorm, que fa comentaris, etc. 
Un espectador pot confondre’s en la 
massa. Un lector, no. 

L’EMOCIÓ 
DE LES COSES 

D’aquí l’emoció i la por de l’autor 
quan ofereix el seu somni. No m’in-
teressa la literatura plantejada 

com a simple joc literari sinó tam-
bé com a vehicle per mostrar les 
qüestions importants de la vida 
(entre les quals hi ha, no cal dir-ho, 
l’emoció de les coses). Precisa-
ment, el poeta Antonio Machado 
deia: “Solo recuerdo la emoción de 
las cosas y se me olvida todo lo 
demás”. Vet aquí allò que vull 
transmetre quan escric.  

Tornem, doncs, al pacte entre 
l’escriptor i el lector. De fet, en 
aquest tracte, llegir és tan important 
com escriure. “Que otros se jacten de 
las páginas que han escrito; a mi me 
enorgullecen las que he leído”, afir-
mava l’autor argentí Jorge Luis Bor-
ges. A més, aquest tracte, igual que 
proposa la duresa d’un combat per-
sonal, conté també un avantatge: és 
molt fàcil trencar-lo.  

Aixecar-te de la teva butaca al ci-
nema o al teatre i anar-te’n a mitja 
funció o a mitja pel·lícula és violent. 
Gairebé no ho fa ningú. El llibre, el 
tanques i s’ha acabat. I això, ho sap 
l’autor, i ho sap el lector: ens trobem 
davant d’un cas de sadomasoquisme 
light, potser?✒
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