
Pel seuobjectiuhanpassatdeGaboaCarmenAmaya,Serrat,Cela,
JuanGoytisolo,MatuteoMarsé.Haretratatmigsegledevidaen

aquestpaís,desdel franquismei la transició finsa l’actualitat

LAFOTO
DECOLITA

ExplicaColita (Barcelona, 1940)quedesprésd’una
bona sessióde fotosambelNobeldeLiteratura
GabrielGarcíaMárquez,en laqual li va ferdiversos
retrats seriosos, abansd’acabarambelnovel·lista
li vaetzibar: “Jahemfetelquehavíemdefer, ara
ensdivertiremunamica.Quèet semblasi etposo
un llibreal cap?”. Idit així, el colombià, esclar,no
s’hivapodernegar.Unacosasemblantvapassaral
despatxde l’escriptor i editorJorgeHerralde, alqual
vaconvèncerperquè les secretàriesapareguessinde
quatregrapes i ambla faldillabencurta.Enple fran-
quisme, “emvandenunciarpermarrana ivaighaver
d’explicara lapoliciaqueallònoeren lescalcetes,
sinóunvestitdebany”, explicaambunpuntmurri.

Colitaesva fer fotògrafa jadenena,quanelpare li
varegalarunacàmeradebaquelitaamblaqualva
començararetratar la família, elsamics, els seus

TextCristina Sáez
FotosMaiteCruz
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COLITA,
PERQUÈSÍ!

“Mira què veig quan surto
de passeig”
DiuColita que ella ja ha
penjat la càmera.Deu
ser la rèflex, perquè
ara surt a passejar amb
una càmerapetita,

gossos, totallòque l’envoltava. “Elscapsdesetma-
naelparearribavaacasaambles fotos revelades.
Devegades t’emportavesgransensurts id’altres,
gransalegries”, explicaaquesta fotoperiodista,que
asseguraqueencara té“aquestasorpresa, la tenim
totsels fotògrafs”.

Vaserals 17anysquanva fer laprimera“fotoartís-
tica”. “Eraunretratde lamevagossetaCristinita”.
Llavors, empetiteixelsulls i, unamicamésseriosa,
diu: “Si joemdicColita,pucposaralsmeusanimals
elnomqueemdoni lagana”.Va feruna fotode la
gossaCristinaambunamargaridaa labocadinsdel
cistell enquèdormia. “Emvaagradar tant, aques-
ta foto,quemelavaig feremmarcar.Considero
queaquestavaser lamevaprimera foto fetaamb
intencióartística.Emvaigsentirmolt satisfetaen
veure-la.Peròquina foto tanbonica!”.

Alcapdepoc javaconèixeraXavierMiserachs ia
OriolMaspons,dosdels fotògrafscatalansmés im-
portantsdel segleXX.Iambellsvaaprendre l’ofici.
D’aixòenfa jamigsegle imentrestantharetratat
comaningúelmóndelflamenc.Lagauchedivine,
ambhumor icomplicitat. Ihadeixatconstànciade
lavidaquehaviscut. “Lesmeves fotos informen
d’unaèpocad’aquestpaís.Emdonopersatisfeta si
aquellsque lesveuenaprenencosesquenosabien.
Perquèperaixòhe fet fotos,perdeixarun llegat”.s

LAPRIMERA
FOTOAMB
INTENCIÓ
QUEVAFER
VASERALA
SEVAGOSSA
CRISTINITA

“Que et facin una
retrospectiva en vida és
molt agradable. Que te la
facin quan ja t’hasmort és
una cabronada”, considera
Colita, que va néixer com
Isabel Steva.

“Si vols, digue’m Isabel,
però t’adverteixo que així
nomésm’anomenen les
companyes de l’escola, la
policia i Hisenda. Vaig néixer
sota una col i per això de
sempre sóc Colita. Ara amb

l’edat, per això, he passat a
doña Cola”.
Fins amitjan d’aquestmes
es pot veure a La Pedrera
(Barcelona) la primera
retrospectiva dedicada a
aquesta dona amb caràcter.

compacta, i fa fotos al
que es va trobant pel
camí. “Faig aixòde
‘mira què veig quan
surto depasseig’”,
fa bromaaquesta
fotògrafa.
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