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Julia Prinsep Stephen, «Julia Margaret Cameron», dins
Diccionari biogràfic nacional, editat per Leslie Stephen,
1886. (Traducció: TNC)
CAMERON, JULIA MARGARET (1815-1879),
fotògrafa, nascuda a Calcuta l’11 de juny de 1815, fou la
tercera filla de James Pattle de l’administració pública
bengalí. L’any 1838 es va casar amb Charles Hay Cameron
[...], aleshores membre de la comissió legal de Calcuta. [...]
La senyoreta Pattle era molt coneguda a la societat de
Calcuta per la seva conversa brillant. Va demostrar la seva
filantropia el 1846, quan, per la seva energia i influència, va
aconseguir recaptar una suma considerable per alleujar els
afectats de la fam irlandesa. La senyora Cameron vingué a
Anglaterra amb el seu marit i la família l’any 1848.
Residiren a Londres i després anaren a Putney, i l’any 1860
s’establiren a l’illa de Wight, on foren veïns i amics de Lord
Tennyson. L’any 1875 marxaren a Ceilan; visitaren
Anglaterra l’any 1878 i tornaren a Ceilan, on ella morí el 26
de gener de 1879.
La senyora Cameron fou coneguda i estimada per un ampli
cercle d’amics. Mantingué correspondència amb
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Wordsworth; era ben coneguda per Carlyle, el qual digué,
en rebre un dels seus regals anuals de Sant Valentí, «Això
ve de la senyora Cameron o del diable». Sir Henry Taylor,
un apreciat amic, diu d’ella a la seva Autobiografia: «Si el
seu marit era d’alt nivell intel·lectual, i així naturalment li
caigué en gràcia, els amics que li caigueren en gràcia a ella
no ho eren menys. [...] Era de fet impossible no agafar-li
afecte: impossible per a nosaltres, i no menys per als molts
a qui la seva naturalesa cordial, fervent i generosa ha
captivat des d’aleshores». [...] La seva influència en totes
les classes fou notòria i admirable. Era inusualment franca,
però la seva genuïna simpatia i bondat de cor la salvaren
d’ofendre mai cap amic.
A l’edat de cinquanta anys es va començar a dedicar a la
fotografia, que a les seves mans es va tornar veritablement
artística, en comptes de posseir una excel·lència merament
mecànica. Va guanyar medalles d’or, plata i bronze a
Alemanya, Àustria, els Estats Units i Anglaterra. Ha deixat
retrats admirables de moltes persones distingides. Entre els
seus models hi hagué el príncep hereu i la princesa de
Prússia, Charles Darwin, Lord Tennyson [...]. La senyora
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Cameron escrigué molts poemes, alguns dels quals
aparegueren a la revista Macmillan’s. [...]
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