
EL MÓN PER UN FORAT
Era un matí  fred del  mes de novembre i  l'aeroport  del  Prat  seguia sent  aquell  no-lloc per on

tanta gent  passa i  ben poca se'n  sent  part.  Jo  tornava d'un viatge per  l'Ecuador i  la  son i  el

cansament se'm barrejaven amb l'alegria de tornar a tenir a prop una cara tan coneguda com

estimada. En el trànsit de tornar, una de les primeres parades va ser a casa la meva mare. Ella no

hi era, però sí la meva germana, que entre abraçades i rialles em va dir: “Posa't aquí, que ens

farem una foto!”.

I  és  així  com comença  aquesta  història,  amb  nosaltres  davant  d'una  capsa  de  cartró,

esperant uns quants segons, per després perdre'ns compartint moments, converses i aromes de

l'altra punta del món.

Un temps més tard, quan ja ni recordava aquella situació, vaig rebre un paquet a casa... era

la foto que ens havíem fet el dia de la meva tornada! Qui ho havia de dir! Ens havíem fet una foto

amb una capsa de cartró!

Un divendres del mes de febrer a la Ginesta, la Indira i la Valentina traginaven amb la idea de fer

un recull de paisatges que es veuen des de l'escola. N'havien triat uns quants i pensaven en fer-ne

una  descripció  i  una  fotografia  amb  una  càmera  digital.  En  el  moment  de  compartir  el  seu

projecte em va venir al  cap la meva germana...  i  els hi  vaig proposar: “I si ens fabriquem una

càmera, fem les fotos i les revelem nosaltres mateixes?”. Les cares d'escepticisme estaven ben

justificades! Una càmera? Nosaltres? Coooooooom? Amb cartró? I per on surt la foto? Fa com

màgia?

Va ser aquí quan va tornar a aparèixer en escena la foto que ens havíem fet en tornar de

l'Ecuador... Quina imatge més curiosa! És en blanc i negre! I està com invertida... el que és clar surt



fosc i el que és fosc surt clar! Veure-la va acabar d'impulsar el projecte, a la vegada que obria la

porta a entendre el procés que portava a fer fotografies com aquella, desde que es fa la captura

fins que es passa el paper pel líquid revelador, pel fixador i es deixa assecar. I tot a les fosques i

amb una llum vermella! Semblava impossible, però la foto estava allà.

Entre  l'emoció  i  la  incredulitat  van  començar  la  recerca  de  materials  necessaris  i  la

construcció de les càmeres estenopeiques. Un bon tros de cartró, una mica de cola, ara un forat

amb un punxó, ara una xapa i cinta per tapar el forat per on entrarà la llum... Tot envoltat de la

curiositat i sorpresa de la resta de nens i nenes. “Què feu?”, “Una càmera amb cartró?”, “I d'aquí en

sortiran fotos?”. I això semblava. Ho estàvem fent!

Per  una  altra  banda,  hi  havia  el  repte  d'aconseguir  un  espai  completament  fosc  on  poder

manipular el paper fotogràfic (sensible a la llum) i fer el revelat Després de donar-hi unes quantes

voltes i de valorar diferents alternatives, vam decidir que la sala de música seria l'espai idoni, tant

per proximitat, com per les finestres i portes a tapar. Dit i fet, gràcies a la cinta de pintor i al paper

de diari en poc temps la foscor va ser gairebé total i els instruments van començar a conviure amb

una nova atmosfera.

Tot  plegat,  de  la  mà del  navegar  entre  la  certesa  i  el  dubte,  en  aquest  camí  infinit  entre  la

seguretat d'allò que t'orienta i la consciència de no saber què passarà. Amb la incertesa de saber si

la foto sortirà, de si l'hem exposat massa segons o si en falten un quants, de si la càmera s'haurà

mogut durant l'exposició o de si algú obrirà la porta durant el revelat. I amb la certesa de voler

provar-ho, de saber què passa si estirem una mica del fil...

Semblava que tot estava preparat.

I aleshores...



...el món es va aturar

Una setmana abans de començar el confinament havíem construït 3 càmeres, enfosquit totalment

l'espai de música i trobat tot el material necessari (paper fotogràfic, líquid fixador, líquid revelador,

safates, pinces, guants...). El projecte, com tantes altres coses, es va aturar aquí. Vam viure una

part  del  que  les  portes  a  allò  desconegut  ens  poden  oferir:  una  mica  de  curiositat,  força

experimentació i un bon grapat de descobriment.

Però si pugeu a la Ginesta encara podreu trobar una sala que sembla una cova, uns cubs de cartró

que són màgics, uns papers que guarden somnis i, si us atureu un moment, sentireu les ganes de

mirar-se el món per un forat i de viure des de la possibilitat d'allò que sembla impossible.

Bernat

Acompanyant de la Ginesta

PD: Durant el confinament he estat fent algunes proves amb una de les càmeres. Aquí podeu

veure els materials, la foto amb la meva germana, algunes fotos fetes entre Sora i Mediona i uns

quants resultats inesperats. Ha estat tota una experiència!


