
34

cultura 
DIVENDRES, 7 DE NOVEMBRE DEL 2014 ara   

Montserrat Caballé  
finalment no anirà a la presó
La soprano Montserrat Caballé ha arri-
bat a un acord amb Hisenda: sense judi-
ci, sense oposició per suspendre la pena 
de presó i obligada a pagar el 50% de la 
multa imposada de 500.000 euros, a can-
vi de reconèixer que va estafar aquesta 
mateixa quantitat a Hisenda. Després 

que la primavera passada la fiscalia es 
querellés contra ella per un delicte de 
frau fiscal, aquest pagament li permet 
aplicar-se l’atenuant de “reparació del 
dany”, de tal manera que les penes que se 
sol·licitin contra ella seran inferiors a les 
previstes en aquests casos.CULTURA

especialitzat. S’havia de saber fer de 
tot”, va subratllar. Amb tot, l’Ajun-
tament de Barcelona li va imposar la 
Medalla al Mèrit Artístic juntament 
amb Maspons i Leopoldo Pomés el 
1998, i el 2004 va ser reconeguda 
amb la Creu de Sant Jordi. De fet, 
Colita pot ser vista com la membre 
més jove d’un grup de fotògrafs que 
van marcar un dels moments més 
brillants de la fotografia catalana. 

“Estan lligats professionalment i 
sentimentalment des del 1962. La 
seva amistat els fa superar les riva-
litats derivades de treballar en un 
espai professional molt limitat”, diu 
el pròleg del llibre Els barcelonins, 
que Colita, Maspons i Miserachs 
van publicar a Edicions 62 el 1998. 
“Entre tots tres sumen 157 anys, pe-
sen 214 quilos en brut i han passat 
diverses artrosis, hiperclorhídria, 
una síndrome de Ménière i una 
fractura de peroné. Han il·lustrat 32 
llibres –continua el text– i molt po-
ques revistes s’han lliurat dels seus 
serveis”. Entre altres reconeixe-
ments, també ha rebut el premi a la 
comunicació no sexista i a la trajec-
tòria periodística i el premi especi-

al del jurat del Premi Internacional 
Terenci Moix del 2011. 

Al llarg de la seva trajectòria, Co-
lita ha realitzat imatges que han 
quedat gravades a la memòria 
col·lectiva del públic català, com els 
retrats d’Elsa Peretti, amb un gall 
exòtic damunt el barret, i el de Te-
renci Moix amb un fuet al voltant 
del coll i un volum de les obres de 
Sade sota el braç. També és inobli-
dable la instantània en què l’editor 
Jorge Herralde apareix assegut al 
seu despatx mentre les seves secre-
tàries ensenyen les calces de quatre 
grapes als seus peus.  

Realitats delicades 
Però la seva mirada també va reve-
lar realitats més delicades, en els 
reportatges que va publicar en re-
vistes i diaris com Destino, Interviú, 
Reporter, Cuadernos para el Diálo-
go, Siglo XX, Primera Plana, Mun-
do Diario i La Calle, com la vida 
quotidiana en un asil, manifestaci-
ons, la tancada d’intel·lectuals a 
Montserrat el 1970 i la primera ma-
nifestació autoritzada de gais, les-
bianes i transsexuals a la Rambla 

de Barcelona el juny del 1977. “He 
intentat no posar mai el dit a l’ull”, 
va dir la fotògrafa durant una con-
versa amb Maruja Torres organit-
zada amb motiu de l’exposició Co-
lita. Perquè sí! sobre el vessant més 
social de la seva obra i la dignitat 
que sempre va voler donar als pro-
tagonistes de les seves imatges. 
Sense abandonar el terreny perio-
dístic, l’autora del fotollibre Luces 
y sombras del flamenco també va di-
rigir el departament de fotografia 
de la revista Vindicación Feminista.  

“Els anys 60 eren l’esperança, els 
70 eren l’esclat que érem demòcra-
tes, europeus, fantàstics, i una soci-
etat modèlica. I als anys 80 comen-
çaves a perdre l’esperança”, va ex-
plicar l’artista a la mateixa conver-
sa. El primer encàrrec professional 
de Colita es remunta als retrats que 
va fer als figurants a la pel·lícula Los 
Tarantos, dirigida per Francesc Ro-
vira Beleta. Arran de l’amistat que 
va establir amb Carmen Amaya, 
Colita es va traslladar a Madrid du-
rant dos anys i va fer les fotografi-
es promocionals d’Antonio Gades 
i la Chunga.e

INTEL·LIGENT, IRÒNICA I AMB MOLT SENTIT DE L’HUMOR  
Colita a l’exposició antològica que la Fundació Catalunya - La Pedrera li va dedicar al març, comissariada per la 

historiadora de la fotografia Laura Terré. La mostra, titulada Colita. Perquè sí!, arrencava amb un àmbit en què es podien 
veure fotografies personals de l’artista i abordava els diversos vessants de la seva producció. CÈLIA ATSET

Colita guanya el Premio Nacional
El ministeri de Cultura reconeix la trajectòria de més de cinc dècades de la fotògrafa barcelonina

La fotògrafa Isabel Steva i Hernán-
dez, coneguda com a Colita, va ser 
reconeguda ahir amb el Premio Na-
cional de fotografia que concedeix 
el ministeri de Cultura. Però crida 
l’atenció que no li haguessin conce-
dit abans, en vista de la diversitat 
dels treballs que ha fet al llarg de 
cinc dècades: des dels retrats dels 
integrants de la Gauche Divine i 
d’escriptors llatinoamericans que 
van viure a Barcelona als anys 70, 
com ara Gabriel García Márquez, 
fins als retrats que va fer a la baila-
ora Carmen Amaya i a músics de la 
Nova Cançó com Maria del Mar Bo-
net, Guillermina Motta, Lluís Llach, 
Joan Manuel Serrat i Núria Feliu, 
que va immortalitzar a partir de 
l’admiració que té pels mites de la 
cançó francesa. 

A més, també cal tenir en comp-
te la tasca de Colita (Barcelona, 
1941) com a fotoperiodista i en el 
terreny del cinema dins l’Escola de 
Barcelona, i els seus reportatges so-
bre l’arquitectura modernista de 
Barcelona i les transformacions so-
cials que la ciutat va experimentar 
amb el retorn de la democràcia. “Ha 
sigut una fotògrafa compromesa 
amb la seva època, en particular en 
la defensa dels drets de la dona. En 
la seva fotografia sempre hi ha hu-
mor, intel·ligència i ironia”, es pot 
llegir en l’acta del jurat del guardó, 
que està dotat amb 30.000 euros.  

 
Una artista tot terreny 
“El meu pare era enginyer i vaig te-
nir la sort que em regalava màquines 
de fotos, d’escriure, una guitarra... 
Em van criar com si no fos imbècil”, 
va afirmar Colita en la presentació 
de Colita. Perquè sí!, l’exposició an-
tològica que la Fundació Catalunya 
- La Pedrera li va dedicar al març. “A 
la meva edat, el pi!”, va bromejar l’ar-
tista quan li van preguntar, davant 
les seves obres més destacades, què 
li quedava per fer. 

Hi ha almenys un motiu perquè 
Colita potser hagi sentit una certa 
recança per la concessió del Premio 
Nacional: que no li haguessin donat 
a Oriol Maspons, un dels seus mes-
tres juntament amb Julio Ubiña i 
Xavier Miserachs. “L’Oriol em va 
ensenyar a mirar. Era un gran fotò-
graf i un gran professional”, va dir 
Colita arran de la mort de Maspons 
l’agost de l’any passat. “Aleshores 
no es podia concebre ser un fotògraf 
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Compromís 
“Ha sigut una 
fotògrafa 
compromesa 
amb la seva 
època”, diu 
l’acta del jurat


