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Mor Sebastià Piera, 
un històric lluitador franquista 
Històric militant del PSUC, Sebastià Pi-
era va morir dissabte als 97 anys a Còrse-
ga. Piera va viure l’exili als camps de con-
centració d’Argelers i Sant Cebrià, i va llui-
tar contra Hitler amb l’exèrcit soviètic. 
Després de la II Guerra Mundial va tornar 
a Espanya per combatre, altra vegada, 

Franco. Va ser detingut i el van torturar 
fins a desfigurar-li la cara. Va aconseguir 
fugir a França, però des d’allà el van de-
portar a Còrsega, on es va quedar a viure. 
Guardonat amb la Creu de Sant Jordi, Ri-
card Vinyes va explicar la història de la se-
va vida a El soldat de Pandora (Proa).CULTURA

 
La Pedrera exposa Colita. Perquè 
sí!, la primera antològica dedicada 
a la fotògrafa. A més dels gitanos, 
la Gauche Divine, la Nova Cançó i 
els retrats d’artistes, revela les se-
ves imatges menys conegudes.

qualsevol cosa que em diverteixi. El 
meu objectiu de vida són els amics, 
els gats i el jardí”. Els últims anys ha 
anat deixant de banda la responsa-
bilitat de documentar el seu temps. 
Surt armada amb una petita càme-
ra digital i dispara al que li crida 
l’atenció, sobretot moviments cí-
vics del seu barri, Sants. Les últimes 
fotos les emmarca dins la sèrie Mi-
ra lo que veo cuándo salgo de paseo. 
No sap si mai les publicarà. 

Fotos amb emocions i intencions 
Isabel Steva i Hernández, Colita, va 
tocar la primera càmera quan tenia 12 
anys. “El meu pare era enginyer i vaig 
tenir la sort que em regalava màqui-
nes de fotos, d’escriure, una guitarra... 
Em van criar com si no fos imbècil”, 
deia ahir davant d’una vitrina plena 
llibretes i càmeres, i afegia: “No sé 
cuinar i no he tingut fills”. Una carta 
de presentació que anava a joc amb 
l’inici de l’exposició. En dos panys de 
paret s’hi poden xafardejar les sèries 
que va disparar dels seus retrats més 
famosos. Al tercer mural hi ha les 
imatges íntimes, que ha despenjat de 
tots els racons de casa, “d’amiguets i 
parentela” que l’han acompanyat, la 
majoria, personatges reconeixibles.  

LAURA SERRA 
BARCELONA. Colita s’enfunda cada 
dia una samarreta amb un estampat 
escollit per a l’ocasió. La d’ahir si-
mulava el corbatí i la camisa d’un 
frac, un vestit de gala per a un dia es-
pecial: la Fundació Catalunya La 
Pedrera inaugurava la primera ex-
posició antològica que es dedica a la 
fotògrafa. Colita. Perquè sí! –un títol 
que vol remetre al Perquè vull d’Ovi-
di Montllor, un dels artistes que van 
passar pel seu objectiu– recull més 
d’un centenar de fotografies que 
són la crònica cultural i social d’un 
temps, d’un país.  

Amb 73 anys, Colita conserva 
l’empenta, l’humor i l’espontaneïtat 
que la van fer despuntar de jove en 
una professió d’homes, unes quali-
tats ja matisades per dosis de cinis-
me, ironia i confiança. Què li queda 
per fer?, li pregunten. “A la meva 
edat, el pi! –bromeja–. En realitat, 

COLITA 
La mirada crítica i 
burleta d’una rebel

La Pedrera exposa una antològica  
amb 100 fotos de 50 anys de carrera

La fotògrafa  
de la cultura en una 
etapa de transició

Cinc constants

Colita és autora de sèries que són 
símbols d’una època. Algunes estan 
repartides per l’Arxiu Na-
cional, pel de Barcelona, 
per la Filmoteca i per di-
verses fundacions, però no 
hi ha una visió de conjunt. 
Ella espera que li comprin 
la resta: “No regalo res, a la 
gent que pot pagar. Es ven. 
I si no, que em facin un fè-
retre de faraona amb les 
meves imatges”. 

Els gitanos i els grans del flamenc  
El pintor i intel·lectual Paco Rebés va introduir Co-
lita en el món de la cultura. Ell s’encarregava del càs-
ting de la pel·lícula Los Tarantos, de Rovira Beleta 
(1963), i Colita l’acompanyava al Somorrostro i a 
Montjuïc. Li pagaven la foto a 50 cèntims. Director i 
bailaora van quedar sorpresos del resultat. Rebés la 

va convèncer perquè es 
dediqués a la fotografia 
professionalment. El fla-
menc seria una constant 
en la seva trajectòria. El 
llibre Luces y sombras del 
flamenco (1975), amb tex-
tos de Caballero Bonald i 
imatges de tablaos, 
d’Amaya o de gitanos, va 
ser el seu primer gènere.

Els retrats d’artistes 
Va retratar 200 personatges i de 
molts se’n va fer amiga. Són famosos 
els de la Gauche Divine, que havien 
d’aparèixer en una exposició que li 
van tancar l’endemà que s’obrís.

La foto de cinema 
Del 1962 al 1975 va fer foto fixa en 
25 films: Morbo, La crueles, Meta-
morfosis (a la foto, Romy en una 
cort). Colita afirma que al cinema 
va aprendre a fer servir la llum. 

Oriol Maspons va ser el seu mes-
tre i padrí, i va ser qui la va presen-
tar a Xavier Miserachs, de qui faria 
d’assistent. Però qui la va convertir 
en professional va ser Carmen 
Amaya, que va comprar-li les fotos 
de la sèrie Los Tarantos. Per la co-
missària de la mostra, Laura Terré, 
la singularitat de Colita és que 
transmet “emocions i intencions”, 
“es posicions davant dels esdeveni-

ments”. L’òptica documental prima 
per sobre de la consideració artís-
tica. De fet, ella es definiria com a 
periodista i prou. Des de finals dels 
60 i al llarg dels 70 va fer-se un nom 
com a retratista (va fotografiar Or-
son Welles, García Márquez, Gil de 
Biedma, Terenci i Ana María Moix, 
Ocaña i molts altres), era en l’eclo-
sió de la Nova Cançó, va inventar-se 
la Gauche Divine i va seguir docu-

Icònica  
Les imatges 
són la crònica 
social i 
cultural  
d’un temps,  
d’un país

Precoç  
“Em van criar 
com si no fos 
imbècil”,  
diu  recordant 
els regals  
del seu pare
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El fotoperiodisme reivindicatiu 
A partir del 1970 explota la faceta, potser més desco-
neguda, de fotoperiodista. A Destino, Interviú i Prime-
ra Plana, entre d’altres, perquè va fer sempre de free-
lance, informa de temes compromesos, des del negre 
de Banyoles fins al funeral de Franco, de bracet de pe-

riodistes com Ferran 
Sales. La comissària 
apunta que el que li 
interessava era fer 
“una feina de servei”, 
conscient que deixava 
imatges per a la histò-
ria. En una part de 
l’exposició fins i tot 
ironitza amb la foto-
grafia artística, que 
mai va conrear. 

Marc Recha, seleccionat 
a l’Atelier de Canes
Ruta salvatge, el nou projecte cinematogràfic 
de Marc Recha, ha estat un dels quinze tre-
balls “particularment prometedors” selecci-
onat per participar en el prestigiós Atelier del 
Festival de Canes. El taller, que transcorre en 
paral·lel al certamen, serveix de plataforma 
per trobar coproducció i finançament.

Elton John exhaureix 
entrades en 20 minuts
Les 2.100 localitats posades a la venda pel Fes-
tival de Cap Roig van ser insuficients ahir davant 
l’allau de fans que volien comprar entrades per 
al concert d’Elton John. Tot i que costaven en-
tre 200 i 260 euros, es van exhaurir en 20 mi-
nuts. El músic ja hi havia d’actuar l’any passat pe-
rò va cancel·lar el concert per una apendicitis.

AMICS RETRATATS 
Colita, ahir, davant d’una paret 
on hi ha les fotos personals que 

té penjades a casa. CÈLIA ATSET

La mirada sobre la dona 
La imatge de Jorge Herralde amb les 
seves secretàries, que avui sona fora 
de lloc, era un joc: “Totes dúiem mi-
nifaldilla i ensenyàvem les calces!” 
Va jugar amb Pavlovsky, amb Ocaña 
i amb el concepte antifèmina. 

mentant els grans del flamenc, 
mentre treballava fent foto fixa amb 
els cineastes de l’Escola de Barcelo-
na per guanyar-se la vida. Però Co-
lita. Perquè sí! també recull els seus 
treballs menys icònics. Quan van 
aparèixer les revistes gràfiques va 
proposar desenes de reportatges 
que obrien portes a temes mai vis-
tos: la vida en un asil, en un manico-
mi, manifestacions polítiques, d’ho-

mosexuals o la tancada a Montser-
rat. Després ha seguit deixant cons-
tància de la vida a Barcelona. “No 
m’he mort”, diu assenyalant una fo-
to dels Jocs Olímpics. Potser li que-
daria escriure unes memòries: “Se-
rien divertides, però em fa una 
mandra terrible, no tinc ganes de 
batalletes”. El seu llegat no duu lle-
tra i es podrà veure a la Pedrera fins 
al 13 de juliol.e 

Records  
“Fer unes 
memòries  
em fa una 
mandra de 
mort”

Treure suc del 
patrimoni català

 
L’Agència Catalana del Patrimoni 
neix amb el repte de millorar l’accés 
al patrimoni i fer-lo més rendible. 
Per aconseguir-ho, estudia obrir bo-
tigues, cafeteries i la possibilitat 
d’allotjar-se als monuments.

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. El projecte de l’Agèn-
cia Catalana del Patrimoni, llarga-
ment anunciada, és ambiciós. Ahir 
es va presentar a la premsa amb el 
compromís que, en cinc anys, les vi-
sites als monuments i museus hau-
rien d’augmentar un 30%. “El nos-
tre objectiu és que sigui un instru-
ment més útil i eficient per donar a 
conèixer el patrimoni”, va dir el con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell. 
Amb un pressupost de 15 milions 
d’euros, no tan sols vol fer més visi-
ble el patrimoni, sinó també fer-lo 
més rendible. L’Agència estudia la 
possibilitat, per exemple, d’oferir 
l’opció d’allotjar-se en alguns mo-
numents, d’obrir noves botigues a 
Empúries i Tarragona, de muntar 
cafeteries a Miravet i la Cartoixa 
d’Escaladei i de llogar espais a Sant 
Pere de Galligants.  

La conselleria inaugurarà l’Espai 
Patrimoni, als baixos del Palau Moja, 
abans de finals d’any. L’espai serà una 
finestra al patrimoni de tot el país i 
el punt de venda de diferents paquets 
turístics. Al llarg del 2014, l’Agència 
vol dinamitzar una quarantena d’es-

pais patrimonials. Entre els més 
destacats, hi ha l’ampliació del cir-
cuit de visita del jaciment d’Ullas-
tret, l’obertura del pati històric del 
Mnactec de Terrassa, el projecte 
de museïtzació del castell de Mira-
vet i l’adequació de l’antiga hostat-
geria de la Cartoixa d’Escaladei.  

Un dels altres projectes imme-
diats de l’Agència és la Ruta 1714, 
que integraria deu espais: des del 
Born Centre Cultural fins al Cas-
tell de Cardona, passant per la 
Universitat de Cervera o la Casa 
Museu Rafael Casanova. “Volem 
vincular tots aquests espais i expli-
car quin paper van jugar durant la 
Guerra de Successió”, va detallar 
el director de Patrimoni i de 
l’Agència, Joan Pluma.  

Un altre repte per al 2014 és des-
plegar el mapa del patrimoni cul-
tural, que, entre altres coses, vol 
rastrejar els principals agents i em-
preses vinculats amb la gestió del 
patrimoni i calcular la seva dimen-
sió econòmica. Abans que acabi 
l’any es presentarà un nou portal 
web del patrimoni cultural català. 
Al llarg d’aquest any també es vol 
“avançar”, van dir, en la creació del 
nou Museu Nacional d’Història de 
Catalunya. 

El 2015 l’agència incorporarà 
les tasques de documentació i de 
protecció del patrimoni i el 2016 
s’implementaria el model a tot el 
patrimoni català.e

Al llarg d’aquest any es vol engegar un projecte de museïtzació del 
castell de Miravet. TJERK VAN DER MEULEN

L’Agència del Patrimoni vol fer més 
visibles i rendibles monuments i museus


