
PODEROSAMENT SUBJECTIVA 

No era la primera vegada que s’hi negava. Ni ella en coneixia el motiu. L’únic del que estava 

segura era que no volia aparèixer en aquella fotografia familiar. Es diu que la vista és el sentit 

més important, ja que el 80% de la informació que rebem entra a través dels ulls; no tan sols les 

imatges que contemplem al llarg del dia, sinó també totes les sensacions que les acompanyen. 

Amb l’objectiu de descobrir d’on prové la mentida quan observem segons quines fotografies, 

com en el cas de les il·lusions òptiques, em centraré, a continuació, en l’estudi de la relació que 

mantenen els dos conceptes anteriors: com una representació gràfica pot despertar reaccions 

completament oposades o, si més no, diferents, en les persones. Abans de res, però, caldria 

tenir present el paper que juga la Bellesa en una fotografia, atès que varia en funció de la 

concepció de l’observador sobre aquesta Idea platònica. Potser, per mi, un bosc frondós i ple de 

boira serà bell, mentre que per algú altre ho sigui un prat folrat d’herba i flors. Certa atracció 

per determinades escenes dóna peu a l’aspecte subjectiu intrínsec de qualsevol imatge, el qual 

justifica, a més, l’actitud que mostra la noia del fragment del principi en rebutjar la foto. 

Havia deixat de menjar, encara que no necessitava aprimar-se. Tot i això, se seguia 

desagradant; es veia grassa. No tenia pensat comprar-se cap vestit per la nit de cap d’any, 

perquè no sortiria de festa. Les models d’aquells anuncis que havia vist per la tele posseïen un 

cos massa perfecte, lluny del seu abast. En la meva opinió, una imatge, ja sigui una fotografia o 

un instant concret captat amb la mirada, està composta de dues parts: la subjectiva, 

mencionada amb anterioritat, i l’objectiva. Així com la segona roman sempre invariable, perquè 

fa referència a l’element o conjunt d’elements objectes d’aquesta fotografia o mirada, 

teòricament tridimensionals, però plasmats en una superfície en dues dimensions (un tros de 

paper, per exemple, o la retina ocular), la primera s’adapta al caràcter de l’individu que observa 

la imatge en qüestió i, en conseqüència, pot variar. Dit en altres paraules, l’objectiu de la 

càmera no mentirà en el moment de prémer el botó per fer la foto, però una mateixa captura sí 

que serà capaç de generar emocions ben contràries. Només cal recórrer al cas de l’anorèxia, 

explicable, a grans trets, com la pèrdua autoinduïda de pes causada per una distorsió de la 

figura corporal. A la protagonista de la nostra història li agradaria assemblar-se a les models 

que surten a la televisió (odi al propi cos i valoració del de les models), però just a l’altre 

extrem, la seva mare pateix pel seu comportament, a la vegada que no tolera l’engany 

transmès pels cossos de les models que la seva filla admira. Val a dir que les fotografies 

editades amb algun tipus de programa de disseny, personalment, crec que són de les poques 

que realment presenten un vessant objectiu enganyós, ja que ha estat manipulat. 

No era la primera vegada que s’hi negava. Quan es veia en una fotografia l’únic del que estava 

segura era que li agafaven ganes de plorar. Per tant, tampoc no és cert que una imatge sigui 

neutra, ni el més minimalista fons blanc; mentre provoqui un somriure, ganes de fer alguna 



cosa o faci caure una llàgrima a aquell que, inconscientment, l’estigui interpretant, a dita 

imatge ja se li haurà associat un d’entre incomptables significats. Perquè aquella imatge, simple 

però perillosa, s’havia apoderat d’ella i de la seva capacitat de raonar. 
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