
El fotògraf, per Òscar Palazón  

No és gens fàcil determinar amb exactitud on, quan i com van gestar-se els llibres que 
un ha escrit. Les circumstàncies que propicien i basteixen el procés creatiu són, en la 
majoria dels casos, desconegudes per al propi autor. No obstant això, El fotògraf podria 
considerar-se una excepció. I és que l’estiu de 1985 vaig visitar el camp de concentració 
de Mauthausen durant un viatge escolar a Àustria. 

Un indret amb aquest rerefons històric i humà no deixa indiferent ningú. Tenir 15 anys 
no va ser un impediment per copsar-hi la dimensió de la tragèdia que van viure-hi 
milers de persones. Recordo que una de les coses que van impactar-me més va ser el 
silenci que s’hi respirava. Malgrat el trànsit de visitants amunt i avall, tothom parlava en 
veu baixa i caminava sense fer soroll. Nosaltres també. Era com estar en un cementiri. 
No és estrany, doncs, que vint-i-quatre anys després rescatés aquella atmosfera per a la 
meva novel·la. La descric a la pàgina 127 d’El fotògraf, un cop el camp ha estat alliberat 
pels aliats: 

És un silenci estrany, perfectament identificable sota la gatzara que sona pertot. És com un 
embolcall de paper de seda que ho cobreix tot i esmorteix el sons dels vius. És, potser, la 
veu dels morts, que no volen callar. És un silenci líquid que ho amara tot. 

Aquell juliol llunyà no havia sentit a parlar de Francesc Boix. Així mateix, desconeixia 
qui era l’autor de les imatges que il·lustraven el llibret informatiu sobre Mauthausen que 
vaig comprar-hi com a record. Va haver de passar molt de temps abans no vaig tenir 
alguna noció sobre el presoner republicà que va aprofitar la seva feina al servei 
fotogràfic del camp per amagar-ne centenars de fotografies i negatius que més tard es 
farien servir com a proves contra els nazis als judicis de Nuremberg. Sens dubte, un 
personatge de novel·la. 

Això és el que és, en part, El fotògraf: una biografia novel·lada de Francesc Boix. 
Almenys inicialment. Perquè si bé el punt de partida de la història que narro és verídic, 
l’rgument del llibre s’endinsa i es difumina en el terreny de la ficció. És per això que 
vaig optar per canviar els noms dels personatges reals. Així, per exemple, Francesc Boix 
és Sebastià, el tortosí Antoni Garcia es diu Frederic i el sergent de les SS Paul Ricken es 
converteix en Hans Zimt. Noms inventats, en definitiva, per tractar uns fets reals amb 
prou flexibilitat per modificar-los de manera que poguessin adequar-se a la trama i el 
desenllaç que els esperaven. 

Així doncs, la meva motivació a l’hora d’escriure El fotògraf no va centrar-se tant en les 
figures històriques que hi apareixen, sinó més aviat en la memòria i la reconstrucció del 
passat. Al cap i a la fi, la feina de l’historiador s’assembla bastant a la que fa el 
novel·lista. Moltes vegades hem de recórrer a conjectures per poder omplir els buits 
amb què ensopeguem. A El fotògraf, per tant, parlo més del que podria haver passat que 
del que va passar en realitat. O potser no. Perquè, ¿qui m’assegura que el que jo explico 
a la novel·la no va passar tal com jo ho explico a la novel·la? La història, sovint, ens 
arriba contaminada per falsedats (premeditades o involuntàries) de tota mena. Com la 
literatura. 

Sigui com sigui, el cas és que la figura de Francesc Boix i el seu pas pel camp de 
concentració de Mauthausen han despertat l’interès d’altres escriptors. A banda d’El 
fotògraf, el darrer llibre del francès Mathias Enard, Zona, també en parla, la qual cosa 



pot provocar coincidències literàries prou curioses. Sense anar més lluny, tal com 
reprodueixo a continuació, totes dues novel·les descriuen la mateixa fotografia: un 
autoretrat que es va fer el sergent Paul Ricken (Hans Zimt). On és la frontera, doncs, 
entre realitat i ficció? 

Boix piensa en una de las fotos de Ricken, una de las más inquietantes, donde el nazi 
aparece tumbado sobre la hierba, los brazos a lo largo del cuerpo, con traje, bien calzado y 
con corbata, en la misma postura que los pobres tipos abatidos por los guardias cuando, 
según los alemanes, trataban de huir 

ZONA (La otra orilla, 2009), p. 164 

 

A la fotografia hi surt Hans Zimt, vestit de paisà, amb corbata i tot, allargassat panxa enlaire 
en un prat. Té els braços una mica separats del cos i les cames eixarrancades. Si fos hivern, 
qualsevol pensaria que el sergent vol deixar l’empremta d’un àngel a la neu obrint i tancant 
els braços i les cames. 

EL FOTÒGRAF (Ara Llibres, 2008), p. 46 

 
 
 


