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“I ara què, papa!”, acostuma a
brindar Colita davant el retrat
del seu pare cada vegada que rep
un nou premi. La imatge presi-
deix una de les parets del seu dor-
mitori i des de fa anys li va pen-
jant, a tall d’afectuosa revenja (a
ell l’escandalitzava la seva deter-
minació per la fotografia), les
moltesmedalles amb què s’ha re-
conegut el seu treball. Ahir hi su-
mava el premi Nacional de Foto-
grafia, que concedeix el Ministe-
ri d’Educació, Cultura i Esport,
dotat amb 30.000 euros. La fotò-
grafa devia estar contenta, esclar,
però potser en aquesta ocasió no
hi va haver brindis. I és que
Isabel StevaHernández (Barcelo-
na, 1940) ha estat especialment

dura amb la política del Govern
de Rajoy i s’ha mostrat molt dol-
guda pel desinterès i la falta de su-
port per part de les institucions
públiques cap a l’art i el patrimo-
ni fotogràfic espanyol. Colita no
té pèls a la llengua, però ahir va
mantenir un silenci eloqüent.
“En la seva fotografia sempre

es troba humor, intel·ligència i
ironia”, destaca el jurat a l’acta
del premi, que també valora el fet
que hagi estat “una fotògrafa
compromesa amb la seva època,
en particular en la defensa dels
drets de la dona”, afegeix la nota.
Colita, a qui mesos enrere a Pe-
drera consagrava una esplèndida
exposició antològica, Colita. Per-
què sí!, és àmpliament coneguda
com la retratista de la gauche divi-
ne, però sense ser mentida és
molt més que això. Benjamina

d’aquesta generació extraordinà-
ria de fotògrafs catalans que es
troben a l’origen de la fotografia
moderna, amb Oriol Maspons,
XavierMiserachs o Leopoldo Po-
més, fa cinquanta anys que posa
la seva intel·ligència i el seu hu-
mor al servei dels retrats dels
seus amics (algunes de les més
destacades figures de la cultura
del segle XX: Carmen Amaya, la
primera persona que li va com-
prar una foto; Gabriel García
Márquez, Gil de Biedma, Ana
Maria Moix...), però també al
d’unes idees i una mirada crítica
cap a tot el que l’envolta, partici-
pant dels esdeveniments. Artífex
d’una trajectòria rica i complexa,
als seus 74 anys continua sortint
al carrer càmera en mà, treba-
llant en una nova sèrie,Coses que
veig quan vaig a passeig, quemos-
tra a la seva xarxa d’amics a tra-
vés de Facebook.
“La meva feina és una recerca

de la bellesa, de l’emoció. I trans-
metre-la després als altres. Em
pregunten, per què fas fotos? Per-
què m’estimin, per ser estimada.
Sóc una col·leccionista compulsi-
va d’amics”, confessava en una re-
cent entrevista a La Vanguardia.
Colita entén la fotografia com
una diversió, i explica que va ser
OriolMaspons, el seumestre, qui
li va descobrir que els fotògrafs
feien el que els donava la gana i
va decidir quedar-se en la profes-
sió, a la qual ha aportat més
d’una trentena de llibres (alguns
de tan essencials com Luces y
sombras del flamenco, amb Caba-
llero Bonald) i la seva admirada
mirada lliure.c
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Crítica amb la política
de Rajoy, la fotògrafa
no va voler ahir
fer declaracions

Colita es retrata divertida davant una de les seves fotos més celebrades, el mes de març, a la Pedrera

Retrat de l’editor Jorge Herralde i les seves secretàries. A la dreta, el seu amic Terenci Moix
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El jurat destaca el compromís de l’autora amb la defensa dels drets de la dona


