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La primera càmera



Un director de cine,
amb la seva càmera fotogràfica,

és tan lliure com un escriptor
amb la seva ploma.

Stanley Kubrick
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Mentre vivíem respirant una atmosfera boirosa, amb un 
alè  sangonós  de  primera  magnitud,  el  tot  poderós 
canceller i president del Tercer Reich discursejava que la 
victòria la tenien a tocar de la mà, però els dos peus els 
tenia tenallats de per vida a Stalingrad; mentre a Itàlia, 
els partisans buscaven Mussolini per penjar-lo, en plaça 
pública,  com  un  porc;  mentre  els  ianquis  sortien  de 
l’atzucac econòmic que arrossegaven des de 1929, gràcies 
a la fabricació massiva d’armes, i pensaven ajudar Europa 
en dòlars, soldats i armament, quan encara els japonesos 
eren més o menys perillosos; mentre que aquí, en el país, 
s’enviava la segona divisió de voluntaris cap el front de 
l’est,  Franco  i  els  seus  planificaven  aixecar  el  més 
sumptuós i  alt  monument que recordés el  feixisme per 
sempre més.

A tot això, a la canalla i als adolescents de l’època aquesta 
situació  d’excepció  no  ens  treia  la  son.  Teníem  altres 
coses més importants en què pensar: la fam, les malalties 
i el perill diari per les escomeses dels vencedors envers la 
població  que  no  combregava  en  rodes  del  seu  molí. 
Encara que havien transcorregut més de quatre anys, el 
record  dels  estralls  dels  bombardejos  i  el  xiulet 
eixordador de les ambulàncies ens era molt present. Però, 
com se sol dir, el transcurs del temps ho arranja tot.

El col·legi, els jocs col·lectius, com banyar-nos al canal de 
la Infanta o al riu Llobregat, l’anar a buscar on fos alguna 
cosa amb què acabar d’omplir la panxa. I per què no dir-
ho també? Els diumenges per la tarda assistir al Centre 
Catòlic, per, després de la catequesi, veure les pel·lis de 
Charlot o d’Stan Laurel i Oliver Hardy...
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Una de les fotografies feta en la primera càmera que vaig tenir. És 
tracta del pont que uneix les barriades de Santa Eulàlia i la Torrassa, 

de l’Hospitalet (1944).
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Per un temps, jo vaig ser un privilegiat. No ho diríeu per 
què. Doncs, sí. La majoria dels nois fèiem col·leccions de 
cromos.  La que més interessava era la  dels  futbolistes. 
Per tenir-ne, havies de comprar-los en sobres. Cada sobre 
en  contenia  quatre  o  cinc.  Potser  tots  anàvem  per 
aconseguir els cromos amb la cara dels jugadors del Barça 
de  llavors.  Més  o  menys,  la  plantilla  blaugrana  la 
formaven  Lluís  Miró,  Benito  García,  Curta,  Rosalén, 
Raich,  Sierra,  César  Rodríguez,  Bravo,  Sospedra,  Valle, 
Escolà, Balmanya, etcètera.

A  tots  els  meus  amics  els  faltava  un  jugador  per 
completar  la  sèrie  barcelonista.  I  per  més  sobres  que 
compressis,  mai  sortia  el  cromo  que  buscaven.  Tots 
sabíem que Lluís Miró era la peça clau per a la col·lecció. 
I jo era el privilegiat que tenia el cobejat jugador.

Sí, amic lector: si tens pressa, deixa aquesta lectura per a 
una  altra  ocasió.  Et  previnc  que és  una mica  avorrida. 
Però  comprèn  que  no  puc  deixar  penjat  tot  el  que  he 
escrit, si no explico abans bé el que hauria d’haver estat 
en el proemi. 

Bé: llavors, aprofitant l’avinentesa, continuem. El que us 
escriu  aquestes  ratlles  es  delia  per  tenir  una  càmera 
fotogràfica. N’estava encaterinat.

El Quim en tenia una, a la qual no li’n feia el menor cas. 
Quan  anava  a  sa  casa,  em  quedava  observant-la 
llaminerament. La tenia mig abandonada.

Com no podia ser d’altra manera, un dia vaig parar-li un 
ham amb esquer. Davant seu tragué tota la col·lecció de 
futbolistes, incloent-hi Lluís Miró. El xicot, en veure’l, de 
seguida s’interessà per ell.

—Te’l compro! —digué.
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—No té preu, Quim. I tu ho saps.

Se’l mirava amb verdadera cobejança. Els ulls li brillaven 
més  del  compte.  Sense  donar  gaire  importància  al  fet, 
vaig  acostar-me a  on ell  guardava les  joguines;  d’entre 
elles, la càmera. Amb fingida indiferència, no la vaig ni 
tocar;  solament la guaitava. La mirada del Quim anava 
des de la meva a la màquina. Finalment proposà:

—Va: la càmera a canvi de la col·lecció del Barça.

—Que t’has tornat boig, Quim? —exclamo.

S’ho repensa una breu estona i torna a proposar:

—El Lluís Miró per la màquina. —I ho deia seriosament.

Em vaig  exposar  a  que es  trenqués  la  fina corda de  la 
transacció. 

—No em desprenc del Miró per cap tresor del món —vaig 
murmurar baixet.

El noi torna a observar el cromo desitjat i conclou:

—El Miró per la càmera i tota la col·lecció de jugadors de 
l’Espanyol que tinc.

—Home,  Quim...!  —Una tensa  pausa—.  M’ho  hauré  de 
pensar, perquè...

El Quim treu la màquina de la caixa de joguines i me la 
lliura.

Tanta era l’emoció continguda, que la càmera gairebé em 
cau de les mans.

—Què, acceptes? —encara va preguntar.

Anava a contestar-li que m’ho havia de rumiar, quan sols 
pogué dir:
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—D’acord —com en un xiuxiueig.

Crec que no em puc queixar del bescanvi, no trobeu?

Fotografia dels meus pares feta en la primera càmera
que vaig tenir (1944).

Una vegada a casa, tranquil i reposat, amb la càmera i els 
futbolistes de l’Espanyol  a la  butxaca,  vaig posar  tot  el 
meu senderi per fer-la rutllar.
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Era una càmera fotogràfica —no puc recordar la marca— 
no més gran que una caixeta de mistos —dels fets de fusta
—. Es deia que amb aquestes màquines solen treballar els 
espies.  Tant el  diafragma, com l’objectiu i   l’obturador, 
com  la  palanca  que  arrossega  el  carret  funcionaven 
correctament. En previsió del que pogués esdevenir, em 
vaig  esmerçar  tant  com vaig  poder  netejant  i  polint  el 
vidre de l’objectiu.

La  decepció  fou  majúscula  quan  vaig  anar  a  la  botiga 
d’articles  fotogràfics  de  la  localitat  i  el  dependent  em 
manifestà que no tenien rodets apropiats i que difícilment 
en podria trobar. Aquell cubell d’aigua freda no em va pas 
apaivagar els ànims. Al dia següent viatjava a Barcelona. 
Totes les tendes relacionades amb productes fotogràfics 
de Pelai i Rambles visitades coincidien en assenyalar-me 
que no hi havia existències de la pel·lícula per la meva 
màquina.

Finalment vaig  anar  a  raure  a  la  ronda Sant  Pau.  Una 
botiga lluïa en la façana el rètol de “Fotografìa Olimpia”. 
Temps enrere  per  allà  a  prop hi  havia  instal·lat  el  circ 
Olímpia. En no gaire empenta, pregunto al dependent el 
mateix que havia preguntat als dependents de les altres 
botigues. L’home m’agafa la càmera amb cura i l’observa 
minuciosament.  Es  grata  el  clatell.  Cavil·la.  Dóna  una 
ullada a les vitrines i lleixes que hi penjades a les parets 
de l’establiment. Em mira com entenent el meu desencís i 
em diu que no hi ha material per a aquella màquina. La 
recullo i, quan gairebé anava a sortir, em crida:

—Ep, vailet! A veure si fem un invent i sortim del pas.

Obre una porta que hi ha darrere del mostrador i entrem 
al  laboratori,  un  habitacle  més  fosc  que  boca  de  llop. 
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Encén  una  bombeta  de  llum vermella.  Busca  un  rodet 
amb  pel·lícula  normal.  L’extreu.  Amb  delicadesa 
professional, amb les tisores, a poc a poquet, va tallant 
pel  mig  els  negatius.  Aquests  encara  resultaven  massa 
amples. Els torna a retallar. I ara sí que encaixen en el 
mecanisme dentat de l’interior de la càmera. Aquesta està 
a punt per funcionar! I jo, més content que unes pasqües.

Més encara: quan vaig a pagar, l’home em diu:

—Quan hagis fet les fotos, porta-me-les. Les revelarem i 
llavors ja en parlarem.

No  cal  dir  que  els  primers  negatius  emprats  foren 
fotografiar els pares. Potser perquè era una càmera tan 
petita,  la  major  part  de  les  fotos  portaven,  a  la  part 
superior esquerra,  la  empremta digital  del  dit  inoportú 
d’un aprenent de reporter. 

L’expansió  de  l’art  de  la  fotografia  d’avui  dia  és  una 
maledicció per els mal-policies que encara no s’han tret 
del  damunt la  prepotència i  l’estultícia  d’un temps que 
imperava la injustícia i els drets humans eren trepitjats.
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