
 
 

El millor fotògraf de Nova Xamba 

 

Nova Xamba era una ciutat petita on tots, totes i tothom era xafarder de mena i amant 
de les novetats. Quan Yankee Doodle hi va arribar, la gentada es va arrimar davant 
l’aparador nou de trinca del seu estudi de fotògraf. Yankee Doodle, mudat com un 
dandi, es va presentar: 

- Bon dia. Avui inaugurarem el  millor estudi de fotografia de la ciutat! Per tant, els 
agraeixo sincerament que hagin acudit en massa a fer-se retratar. Sóc Yankee Doodle i 
el meu aparell fotogràfic és mooooolt especial. Les lents del meu objectiu no només 
veuen les persones tal com són per fora, sinó també tal com són per dins! Faci’s retratar 
per Yankee Doodle, un fotògraf com no n’hi ha d’altre a Nova Xamba.  
 

My pictures are the best, you’ll see. 

Now you can have yours taken by me. 

My pictures are the best, you’ll see. 

 
En sentir això hi va haver una mica de rebombori entre el públic, però al capdavall, com 
que els xambons eren bona gent, van acabar decidint que el primer fos en Setsardines, 
un captaire espellifat i molt bon home que, almenys, tindria un retrat gratis.  

Yankee Doodle va fer passar en Setsardines dins l’estudi, el va fer estar quiet i somrient, 
i CLIC! li va fer el retrat: 

- Ja te’n pots anar, Setsardines, que el  retrat que et mostra tal com ets i desitges ser en 
realitat, el penjaré a l’aparador! 

 

EL MILLOR FOTÒGRAF DE NOVA XAMBA 

 

Quan els xambons van veure el retrat d’en Setsardines, van fer un crit col·lectiu 
d’admiració.  

El retrat mostrava que en Setsardines, en el fons, era un ricatxo elegant i generós, 
amable, somrient i satisfet. Si no fos perquè la cara era ben bé la seva, ni l’haurien 
reconegut.  

Evidentment, llavors van venir les presses i les empentes per fer-se retratar. Tots els 
xambons volien un retrat que els mostrés tal com desitjaven ser! I que demostrés als 
altres xambons allò que s’amagava rere la seva cara quotidiana: 



- Diuen que als vells els fa rejovenir, que als panxuts els fa semblar prims, i que als 
calbs els surt cabellera!  

- Diuen que als nens els hi fa un retrat tan bo, que semblen angelets!...  

- Però també diu que a uns quants, per molta cara de serafí que tinguin, els retrata com 
els pocapenes facinerosos que són!  

 

I’ll show you how you really look, 

my great camera will read you like a book. 

All it takes is a click of the shutter 

to make the whole town whisper and mutter. 

 

Aleshores va ser quan Yankee Doodle es va començar a divertir de debò. Amb el seu 
aparell fotogràfic no només rejovenia automàticament els vells, engreixava els prims, o 
enriquia els pobres, sinó que aquelles fotos seves feien evident tot allò que es 
murmurava i xafardejava de la gent de Nova Xamba.  

Que si naps, que si cols, la cosa va anar a més i els quatre xambons enfurits amb el 
retrat odiós que els havia fet Yankee Doodle van acabar esbotzant l’estudi d’aquell 
estranyíssim fotògraf.  

Van trobar el seu aparell, i es van dedicar a desmuntar-lo peça per peça, per veure on hi 
havia el truc d’aquella mena de retrats automàtics més reals que la realitat.  

Però no hi van saber veure res d’estrany: les lents, la caixa negra, o l’objectiu eren ben 
bé com els de qualsevol altra càmera fotogràfica... 

Ara bé, Yankee Doodle, el fotògraf d’aquells retrats, no el van saber trobar enlloc, com 
si s’hagués esfumat per art de màgia. Havia desaparegut!  

Si s’haguessin fixat més en allò que quedava espargit per les parets d’aquell estudi 
inaugurat i destrossat en un sol dia, haurien trobat en un racó el retrat de Yankee 
Doodle, on se’l mostrava tal com era de debò: un enigmàtic personatge molt murri i 
molt mudat... 

...  que dissimulava les dues banyetes amb la perruca i que s’havia fet una llaçada de 
corbata... amb un bocí de la seva cua vermella!   

Perquè el truc d’aquells retrats veritables no era dins l’aparell automàtic de la càmera, 
sinó en l’enigmàtic monocle blau que el dimoni Yankee Doodle lluïa a l’ull esquerra, i 
que li permetia veure i saber com era la gent en realitat.   

 

The man who people thought was so wise 

was, in fact, the devil in disguise. 



 

The man who people thought was so wise 

was, well yes, the devil in disguise. 

 

Sóc Yankee Doodle i el meu aparell fotogràfic és mooooolt especial. Les lents del meu 
objectiu no només veuen les persones tal com són per fora, sinó també tal com són per 
dins! Faci’s retratar per Yankee Doodle 
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