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Primera fila    icult
Mig segle d’instantànies

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

P
oques presentacions ne-
cessita Colita (Barcelona, 
1940), la més popular de 
les fotògrafes catalanes  

–amb permís de Pilar Aymerich– 
que amb el seu art –i sobretot el seu 
ull– han deixat constància de la his-
tòria cultural i social dels últims 50 
anys de Barcelona. Una ciutat que 
després de 30 exposicions individu-
als, 50 llibres i les mateixes mostres 
col·lectives encara no li havia dedi-
cat l’homenatge que es mereix i que, 
per fi, arriba en forma d’antològica, 
107 imatges, a La Pedrera, fins al 13 
de juliol, sota el títol Colita Perquè sí! 
Tota una declaració de principis que 
defineix perfectament aquesta dona 
amb fama de dir la veritat i fer sem-
pre el que vol. 
 I amb fama de ser la cronista grà-
fica d’aquell grup d’amics guapos, 

colita
L’altra

la Pedrera descobreix la trajectòria menys popular de la 
fotògrafa que va retratar els feliços 70 de la ‘gauche divine’ 

rics i progres que en els 70 se citaven 
al Boccaccio, i que ha passat a la his-
tòria amb el qualificatiu de la gauche 
divine. Fet que a Colita no la molesta  
–«M’hi sento còmoda»– però que dó-
na una visió fragmentada de la seva 
trajectòria. «He fet més coses», afir-
ma. Així, el treball d’Isabel Steva, el 
seu nom real, és també flamenc, és 
lluita feminista, és Nova Cançó, és 
cine i és vida. I aquesta part és la que 
la mostra vol reivindicar. Però, ¿què 
hi diu Colita? Que «el fotògraf s’ex-
pressa amb les imatges» i per sentir-
la «s’ha de veure l’exposició». 
 Però fer una selecció de l’altra 
Colita és difícil: «Et lleves un matí i 
t’agrada molt una foto, i l’endemà 
te n’agrada molt una altra. Però hi 
ha fotos que t’acompanyen tota la vi-
da». Com Gitanes de Montjuïc –la seva 
autora en diu Peinetas–, que situa en-
tre les seves més estimades. La imat-
ge la va captar el 1962 mentre feia la 
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figuració per a Los Tarantos, de Fran-
cisco Rovira Beleta, el seu primer tre-
ball. «M’agrada per la seva tremen-
da simplicitat. No els veus la cara, 
però en canvi la foto explica moltes 
coses sobre les gitanes, sobre les do-
nes, sobre una època de Barcelona i 
d’un barri». Després van venir Car-
men Amaya –la seva primera clien-
ta– i el descobriment del flamenc.  
 Les fotografies realitzades per a 
l’Escola de Barcelona de cine també 
mereixen una parada. En aquest cas 
davant una imatge de Las crueles, de 
Vicente Aranda. «Capucine era una 
de les dones més boniques que he 
vist en ma vida. Era una tia encan-
tadora: impressionant, alta, guapa, 
elegant i alhora divertida i pallassa. 
De la foto m’agrada sobretot el mis-
teri del dia de pluja. No és un retrat 
de Capucine però sí que és un retrat 
de Capucine perquè és tan bonica 
que transcendeix». La imatge és del 

68, una dècada abans de la que va fer 
a un altre dels personatges que van 
fascinar Colita: Ocaña. 
 «En la inauguració d’una exposi-
ció de Maria Girona, de sobte, vaig 
veure arribar Camilo i Ocaña amb un 
ram de camamilla, venien de la fira 
de Sant Ponç, en vaig quedar fasci-
nada i li vaig demanar a Xavier Oli-
vé que me’ls portés a l’estudi». ¿Més 
imatges a destacar? Potser Ofèlia, una 
de les més artístiques que hi ha a la 
mostra. «La vaig fer per casualitat. Es-
tava fotografiant el Rec Comtal i van 
passar aquests texans. Em vaig dir: 
‘Mira, l’Ofèlia dels prerafaelites però 
avui en dia i a Sant Andreu’. La trobo 
molt bonica». 
 Tot i això, és una de les fotos més 
desconegudes de Colita, com ho són 
Mesquita de Còrdova i Mort de Franco. 
La primera mostra unes dones fre-
gant el recinte de culte. «Hi vaig en-
trar i vaig veure que netejaven a mà, 

de genolls i amb baieta, em vaig que-
dar morta, i en lloc de retratar la 
mesquita les vaig retratar a elles». 
La segona forma part dels molts tre-
balls que Colita ha fet per a la prem-
sa. «Em vaig plantar a Madrid, em 
vaig col·locar una bandera espanyo-
la a la solapa i em vaig colar a tot ar-
reu». Com es va colar a la tancada de 
Montserrat, el 1970. «Vaig treure el 
rotllo amagat al sostenidor». 

ANIMALETS, PISCINA I BLOODY MARY / Però 
Colita Perquè sí! és una antologia i 
com a tal també deixa espai per al 
més conegut de la fotògrafa, els seus 
retrats de la gauche divine, com el que  
va fer a Jaime Gil de Biedma a Llo-
friu, a casa de Leopoldo Pomés. «El 
que més m’agrada quan treballo és 
conèixer el personatge, estimar-lo i 
admirar-lo. I aquesta foto ho té tot:  
el Jaime, els animalets, la piscina i el 
bloody mary». Així és Colita. H

Les 107 imatges de 
l’antològica mostren 
escenes de flamenc, 
cine, música i de la 
vida política del país

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat
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COLITA

1.Colita, ahir a 
l’exposició davant d’un 
retrat de Serrat. 
2.‘Mesquita de 
Còrdova’ (1963). 
3.‘Ocaña i el seu amic 
Camilo’ (1977).  
4.‘Gitanes de Montjuïc’ 
(1962). 
5.‘Jaime Gil de 
Biedma’ (1974). 
6.‘Ofelia’ (1990).  
7.‘Capucine a Las 
Crueles’ (1968).

Amb independència del sig-
nificat, el Born presenta 
un aspecte magnífic, pro-

porcionat pel contrast entre el 
subsòl al descobert, el carrer que 
el travessa i l’estructura arqui-
tectònica del mateix mercat. 
Aquest triple diàleg és únic, un 
meravellós i gran encert, pro-
ducte en bona part de successi-
ves i afortunades casualitats.
 També, és clar, simbolitza el 
setge i la derrota del 1714, lliga-
da al caràcter commemoratiu i 
reivindicatiu de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. El simbolisme 
que li dóna sentit podria ser tam-
bé un llast, però la voluntat és 
la contrària, si hem de jutjar pel 
propòsit de convertir-lo en espai 
obert a tota mena d’usos cultu-
rals, socials i lúdics. Posem per 
cas la redescoberta d’un grapat 
de tradicions barcelonines, de 
la gastronomia als jocs d’altres 
èpoques, que es podrien tornar a 
implantar. 

 Que el Born hagi fet de pas-
sarel·la, en ple any del Tercer 
Centenari, de la 080 Barcelona 
Fashion certifica la dessacralit-
zació i el propòsit de promiscu-
ïtat oberta en els usos. Al treball 
meticulós, únic i tan revelador 
de l’historiador Albert Garcia Es-
puche, que mereix tots els reco-
neixements i homenatge, s’hi so-
breposa la direcció de Quim Tor-
ra, a la recerca d’usuaris en totes 
direccions.
 També és un mèrit, i dels gros-
sos, l’objectivisme de l’exposi-
ció Fins a aconseguir-ho! El setge de 
1714. Els qui, amb tota legitimi-
tat, s’identifiquen més amb els 
assaltants que amb els derrotats, 
no hi trobaran gaires motius rao-
nables per a la discrepància. Dit 
això, i en referència genèrica al 
Tercer Centenari, hi trobo a fal-
tar una narració més centrada 
en aquella guerra i no tant en el 
fet de la derrota. 
 Que pocs catalans saben, i ni 
tan sols sospiten, que els austri-
acistes, també dits vigatans, van 
entrar dues vegades a Madrid i 
van estar a punt de derrotar els 
borbònics.
 Com tan sovint passa en grans 
fets històrics –també en els petits, 
o en partits esportius—, la victòria 
es va escapar per un pèl. H

Simbolisme 
i futur

XAVIER

Bru de Sala

El fet que el Born 
hagi acollit la 080 
certifica la seva 
dessacralització

deesi


