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Contenidor del carrer Tigre, al costat de La Paloma, 26 d’octubre de 2005. 

 
És el risc o la gràcia de córrer pel barri amb la càmera sota el braç, de sobte et trobes plantat 
davant de qualsevol racó ple de trastos vells fent fotografies en posicions impossibles. El 
contorsionisme amb càmera en mà acabarà sent una tradició més del Raval. N’hi ha que el 
practiquen davant de parets empudegades de grafitis i d’altres que s’estimen més fer-ho vora els 
contenidors. El Raval és el barri més pixat i a la vegada més retratat de la ciutat, gosaria dir.  
 
Però me’n vaig de tema... Parlava del risc de fotografiar en excés, que a més s’agreuja quan la 
càmera és digital i per tant no has d’esperar a fer vint-i-quatre fotos per revelar-les.  
 
Una veueta amb poc criteri et comença a repetir entre cella i cella que aquella sí que és una bona 
troballa, que allò sí que és una foto digna de publicar en un lloc o altre. La veueta va perdent els 
papers a mesura que tu et vas engrescant mentre travesses carrers i carrers amb un somriure de 
satisfacció exagerada als llavis. I arriba un moment que la veueta i tu concloeu alhora, il·luses, que 
aquella imatge es mereix un text de ficció, una narració ocurrent que l’acompanyi, que la 
complementi. Ja has begut oli.  
 
Malament si precisament aquell dia reps un correu de l’editor de la revista on dius que col·labores 
dient-te que va, que ja toca, que escriguis alguna cosa per al proper número. El record de la foto 
és massa recent i no tens temps de llegir les salutacions del final del missatge que ja respons dient 
que no només text, que aquest mes fins i tot li enviaràs una foto. L’has cagada.  
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Apa, mira’t la foto i prova d’escriure alguna cosa original, va, reina. Hi veus un home i una dona 
en una foto antiga recolzada en un contenidor. Sí, pot ser que aquesta imatge estigués penjada en 
una habitació d’un dels meublés de la zona. I què? No fotis que t’inventaràs una història d’amor 
impossible (no pas platònic) entre una puta i el seu client. No pot ser. Au va, que les putes les veus 
cada dia vagarejant davant del teu portal i ni te les mires. Què en saps tu, d’elles?  
 

“Per què no admets que la foto  
per si sola ja explica prou històries 

 i que tot el que puguis escriure  
per acompanyar-la l’espatllarà?” 

 
Doncs què? Una història d’adulteri? És dir adulteri i sortir-te els badalls a ramats de la boca que fa 
una estona somreia —ja t’he avisat— exageradament. Una parella que no poden estar junts perquè 
són casats i es veuen d’amagat en un hotelet de mala mort del barri, ja. Va, dona, va, i què més? 
Seran de classes socials diferents? O ell blanc i ella negra? Ell és capellà i ella feminista? Tira, tira.  
 
Ni parlar-ne  
de fer-ne  
un poema,  
que de fer anar el diccionari de sinònims  
i anar repartint salts de línia pel text  
en sap tothom  
avui dia.  
 
No pots evitar pensar en l’anunci de Freixenet cada vegada que mires la foto. Per quin any deuen 
brindar aquest parell? De qui és el sofà que s’hi mig endevina? Quant van cobrar per fer la foto? 
Quantes en van haver de fer abans d’aquesta? On han anat a parar? Per què l’han llençada 
precisament avui, aquesta foto? Per què has passat pel carrer Tigre? Per què carregues la càmera 
amunt i avall? ... 
 
Per què no admets que la foto per si sola ja explica prou històries i que tot el que puguis escriure 
per acompanyar-la l’espatllarà? Conté tantes històries com persones que l’observaran, que l’han 
observada. Suma-hi les que ja haurà viscut mentre era penjada en vés a saber quina paret. Què? I 
dius que vols encotillar-la en una de sola? Deixa-ho córrer. 
 
Envia-hi la foto sola, a la revista. Titula-la Inventa’n la història i confia en la imaginació dels lectors. 
Tothom hi sortirà guanyant. I el proper cop que passis per davant d’un contenidor, no fiquis les 
mans a la bossa mentre no apartes la vista d’aquell munt de ferralla i quisca que vols capturar per 
culpa de no saps quina mena de vici absurd que has adquirit des que vius en el barri més pixat i 
fotografiat de la ciutat. 
 
  
 
 
 
 
 
tornar_a_índex 


