ANTIFÉMINA
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Textos inclosos en la nova edició de Mary
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» L’Ajuntament de Barcelona i l’Editorial Terranova, amb la col·laboració de l’Archivo
Colita Fotografía, recuperen la publicació del llibre Antifémina, 43 anys després de la
seva publicació original.
» El llibre, publicat per Editora Nacional l’any 1977, en plena transició i un any abans
que se signés la Constitució, es va retirar del mercat pocs mesos després d’arribar a les
llibreries.
» La seva recuperació té per objectiu fer valer el llibre, així com la figura de dues dones
intel·lectuals i valentes que van lluitar en una època convulsa per dignificar el fet de ser
dona i parlar de feminisme, de manera clara i directa, a partir de la poètica visual de
Colita i de la narrativa de Maria Aurèlia Capmany.
» Malgrat el temps transcorregut, el llibre continua sent d’una vigència aclaparadora i
ocupa un lloc primordial en les nostres vides i en la vida de les dones.
» Per a la present edició s’ha volgut mantenir el grafisme original, però millorant la
qualitat de la impressió de les imatges. Ha estat una feina laboriosa en la qual ha
col·laborat la mateixa Colita.

L’any 1976, Colita i Maria Aurèlia Capmany, dues dones avesades en experiències i
qüestions feministes, des de les seves professions, una fotògrafa i l’altra escriptora, es
plantegen fer un llibre de text i fotografia que funcioni alhora com a assaig visual i assaig
polític. Quasi com una declaració personal que defensa el territori mai propi de la dona.
El resultat és el llibre titulat Antifémina, que parla del concepte de femineïtat des de
diferents perspectives, sempre amb la dona com a eix central i a la recerca de la
visibilitat, alhora que didàctic i punyent. Un llibre que segueix el camí iniciat per altres
editorials, com Lumen, que, a través dels anomenats fotollibres, de la col·lecció Palabra
e imagen, uneixen literatura, amb escriptors com Alberti, Aldecoa, Barral, Benet,
Caballero Bonald, Cortázar, Delibes, Lorca i Neruda, amb les instantànies dels millors
autors de la dècada dels seixanta, Català-Roca, Colom, Frisell, Larrain, Malet, Masats,
Maspons, Miserachs, Ontañón o Ubiña.
Colita, des del seu arxiu fotogràfic, selecciona fotografies de dones que constitueixen
una revisió de la seva obra feta fins aleshores, és a dir, que abasta de l’any 1960 al 1976.
Del seu fons recupera imatges dels diferents estats i classes socials en què la dona
apareix com a protagonista: el món de les gitanes del Somorrostro i Montjuïc, les dones
treballadores a les fàbriques, la vellesa, el matrimoni, les models, la prostitució. Colita
proposa les imatges i la Maria Aurèlia les acompanya amb un text, clar i sorneguer al
mateix temps, en què es pregunta, i pregunta a qui llegeix, qüestions relatives als temes
plantejats, sempre des d’una visió feminista i un to crític i reivindicatiu, és clar.
Es tracta d’un llibre fet en equip, tal com ho ha explicat Colita en algunes ocasions:
“Maria Aurèlia y yo trabajábamos al alimón, yo con las fotos, por un lado, mientras ella
iba escribiendo los textos e íbamos pegando imágenes arriba y abajo”. Així, quan calia,
Colita sortia al carrer a la recerca de les imatges necessàries per a un nou capítol, com,
per exemple, “Descuartizar un cuerpo”. El Paral·lel i els anuncis pintats a les portes dels
teatres de revista nodrien les seves necessitats de mostrar la cosificació de la dona.
Fotografies i text són en tot moment parcials, han pres partit inequívocament per la
dona.
El llibre surt a la llum l’any 1977, amb una edició de tres mil exemplars i publicat per
Editora Nacional, que en aquell moment dirigia un bon amic de la Maria Aurèlia, i que
es mantenia fora de la línia franquista i conservadora del moment. Amb un canvi de
direcció editorial, passats uns mesos i un cop són conscients del contingut del llibre,
retiren l’edició del mercat. Colita explica: “Cuando se dieron cuenta los franquistas
residuales de lo que habían hecho, lo metieron en un cajón y la Antifémina no se
encuentra en ningún sitio”. Certament ha estat un llibre interromput, un llibre al qual
no van deixar fer el seu camí. Un camí avantguardista en una Espanya que tot just
abandonava la dictadura, un camí valent iniciat per dues dones que necessitaven parlar
de tantes coses relatives a l’estat de la dona...
El llibre està dividit en deu capítols que tenen com a eix central el paper de la dona en
una societat masclista, i sota un govern dictatorial, que encara la denigra més. Cada
capítol se centra en un tema, com pot ser la imatge de la dona i la qüestió de la
femineïtat; la vellesa i la seva solitud; la professió del matrimoni a la qual sotmeten la

dona; la feina i les capacitats de les dones per exercir-la; la religió com a única
alternativa al casament; la prostitució; la manipulació del cos de la dona; les dones
marginades; la importància de l’aparença per esdevenir visibles; la dona sola al carrer
com a objectiu perfecte per a la injúria…, els temes que més preocupaven les autores
del llibre i que necessitaven visibilitzar.
A continuació us oferim alguns dels extractes, amb imatges, que donen inici a cada
capítol:

Unas cuantas palabras, unas cuantas imágenes
«Y hemos pensado que valía la pena pensar en el reverso de la imagen de la Fémina al
uso. Lo más opuesto de la muchacha-bonita-de-un-metro-sesenta-y-cinco-que-nosadora, como diría el varón semiculto. Las mujeres que se mueven, gesticulan, viven a
través de estas imágenes «tan veraces como la vida misma» son mujeres, pero no son
en absoluto femeninas. ¿Es que la mujer para ser mujer no tiene que ser femenina? ¿O
es que la mujer femenina es una de tantas clases de mujeres? ...».

Historia de una soledad

© Arxiu Colita Fotografía

«La infancia y la vejez se encuentran. Pero se irrumpe en la infancia y se llega, en cambio,
a la vejez lentamente, a conciencia. El mundo se vuelve hostil, duro, compacto. Durante
la juventud, la mujer ha vivido, podríamos decir, indultada de su marginalidad. Mientras
ha sido joven, mientras ha sido objeto de deseo o sujeto maternal activo ha podido
sentirse centro del mundo. Eso ya pasó. Ahora el mundo se vuelve oscuro, como en el
tiempo de la infancia …».

Carrera femenina con seguro de vejez
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«Por lo menos así lo dicen: ¡Cásate y verás! Cásate y tendrás la vida resuelta: dinero,
cama y prestigio social …».

Trabajo o faena
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«Siempre que se representa el símbolo del trabajo, se suele representar a un hombre.
Esto quiere decir que, en teoría, la mujer no trabaja. Cuando los sociólogos se
dispusieron a hablar de la mujer y el trabajo, al preguntarse si la mujer debía o no debía
trabajar, cualquiera podría pensar que la mujer, la mujer antigua, el modelo perfecto
de mujer, jamás había trabajado …».

La religión como refugio
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«No está demasiado lejos el tiempo en que los sociólogos más bienpensantes
recomendaban a las muchachas decentes que no encontraban acomodo en el
matrimonio que entraran en un convento. El convento garantizaba la decencia de la
vida de una mujer, la libraba de la soledad, la colocaba dentro de las coordenadas del
orden …».

Una profesión arriesgada
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«No tiene nada que ver conmigo. Es otro mundo. ¿Es posible que esto exista? Tiene su
no sé qué de pintoresco, alegre, absurdo, brujo, eso brujo; como de diablo y
evidentemente prohibido.
Hemos entrado en el recinto de la objetivación de lo deseado. El hombre abandona a
su pareja y sale en busca de lo absolutamente otro, con lo cual no pueda identificarse.
Lo deseado es el objeto sexual, que no existe como persona, es simplemente lo
adquirido en propiedad mediante dinero…».

Descuartizar un cuerpo
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«../.. Así que hemos salido a la calle y nos hemos asombrado al ver tanto muslo suelto,
tanto pecho agrandado, tanta pantorrilla pegada a las paredes y a los faroles. No hemos visto mujeres, fíjense ustedes, sino trozos de mujeres. Como en las tiendas en que
se venden aves y caza y se venden a piezas y al detalle, hemos encontrado piernas
enteras y por partes, caderas y pechos esparcidos por los escaparates de la ciudad…».

La mujer marginada en la sociedad
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«Ha sido exaltada por los poetas. ¿Cómo no? Algunos escritores se han acercado a su
mundo simple, depauperado, al margen de todo. ¿Cómo va a realizarse la vida de una
mujer, un ser marginado, dentro de una sociedad marginada? …».

El arte de llegar a ser cosa
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«Todo un arte ¿quién lo duda? Un ejercicio constante, una sensibilidad a flor de piel,
una dieta severa, vecina del hambre, amenazadora de enfermedades, de
depauperación, para lograr esta bellísima muñeca sin tripa ni moca, una bellísima
muñeca que casi flota fuera del espacio del tiempo.
¿Es realmente un ideal de mujer? …».

El disfraz
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«¡Qué éxito tienen las Majorettes! El éxito de la parodia que nunca defrauda al pueblo,
el éxito del disfraz.
Se mueven disciplinadas y procuran repetir cada uno de los gestos serios y
trascendentales de los ejércitos del mundo. Se visten con cascos que recuerden los
uniformes de guardarropía, para no ofender a nadie. Pero, claro, no se olvidan de
enseñar pierna que por eso se hace el espectáculo. Enseñar pierna y vestirse de
soldado produce un contraste atractivo y excitante …».

El piropo
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«La mujer en la calle, sola.
¿Cómo se atreve a ir sola por la calle la mujer? Sabe que se expone, sabe que su
existencia solitaria es un desafío. ¿Qué hombre que se estime podrá salvarse de
este desafío?
Un hombre que se estime al ver una mujer, mejor dicho un bulto que promete ser una
mujer, suelta el raudal de sus instintos convertidos por la civilización en metáforas
verbales, que hemos llamado piropos …».

MARIA AURÈLIA CAPMANY

Maria Aurèlia Capmany i Farnés neix a Barcelona el 1918, filla de l’editor i folklorista
Aureli Capmany i neta per part materna de l’advocat i intel·lectual Sebastià Farnés.
Després dels seus estudis universitaris de filosofia i lletres, participa en activitats
culturals clandestines. Molt aviat arrenca una doble trajectòria professional, com a
docent i escriptora.
El 1951, amb tan sols 33 anys, és nomenada directora de l’Institut Albéniz de Badalona.
Però la seva irrupció com a escriptora és encara més precoç, ja que el 1947 va ser
finalista del premi Joanot Martorell amb la seva primera novel·la, Necessitem morir. I el
va guanyar finalment dos anys després amb El cel no és transparent. A partir de llavors
seguirà publicant amb regularitat altres novel·les com L’altra ciutat (1955), Betúlia (1956)
i El gust de la pols (1962). El 1968 obté el premi Sant Jordi amb Un lloc entre els morts,
obra que més endavant serà portada al teatre. En la seva trajectòria és molt important
la seva relació estreta amb el món del teatre. Impulsa la fundació de l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual juntament amb Ricard Salvat, que li demana que s’encarregui dels
cursos de literatura dramàtica. S’endinsa també en el teatre de cabaret amb intenció
crítica amb una sèrie de peces escrites en col·laboració amb Jaume Vidal Alcover.
Com a actriu participa en diverses obres de teatre, com a L’auca del senyor Esteve o
Primera història d’Esther, i en el cinema, en El vicari d’Olot, de Ventura Pons. A més de
la seva intensa activitat com a escriptora, Capmany col·labora habitualment amb la
premsa diària.
El feminisme és evident des de molt aviat en la seva actitud pública, en les seves
opinions i declaracions. I apareix clarament en molts dels seus textos publicats a
l’albada del franquisme, com la novel·la Feliçment jo sóc una dona (1969) o els assajos
La dona a Catalunya: Consciència i situació (1966), El feminismo ibérico (1970), De
profesión mujer (1971) o Carta abierta al macho ibérico (1973), tots ells clars
antecedents d’Antifémina.
Capmany va ser sempre políticament activa: el 1976 ja va participar tant en el Míting
de la Llibertat com en el procés constituent del Partit Socialista de Catalunya. Amb
l’arribada de la democràcia, Capmany té un paper actiu en la política local. És
nomenada regidora de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona durant la primera
legislatura del PSC. I a partir del 1987 assumeix la Regidoria d’Edicions i Publicacions
de l’Ajuntament. Paral·lelament a la seva activitat municipal, va ser membre de la
Diputació de Barcelona des del 1983 fins que va morir.
Maria Aurèlia Capmany mor a Barcelona el 2 d’octubre del 1991, pocs mesos després
de la mort del seu company sentimental, Jaume Vidal Alcover.

COLITA

Isabel Steva Hernández neix a Barcelona el 1940. Més coneguda com a Colita, deu
aquest sobrenom al seu pare, que li va explicar que havia nascut sota una col.
En la seva trajectòria fotogràfica va seguir els passos i consells de mestres com Oriol
Maspons, Xavier Miserachs, Francesc Català Roca i Leopoldo Pomés, que, a més de
companys de professió, acaben sent grans amics. Amb ells va recórrer Barcelona, els
seus carrers i la seva gent, i es va acostar al món gitano del Somorrostro, al flamenc, al
barri Xino, a la Rambla i a la vida de la seva ciutat i de qui la volia explicar: Ana María i
Terenci Moix, Alexandre Cirici, Josep Maria Carandell, Jaime Gil de Biedma i Juan
Marsé. Fotògrafa incansable, durant més de quaranta anys ha seguit de prop els
esdeveniments de la seva època, els ha documentat amb afany periodístic i curiositat
personal i ha col·laborat amb publicacions com Interviú, Fotogramas, Cuadernos para
el Diálogo o Telexprés, entre moltes d’altres.
Paral·lelament a la seva feina al carrer, Colita va generant amb el temps una galeria de
retrats immensa i, en molts casos, desconeguda, amb personatges com Ocaña, Miró,
Mompou, García Márquez, la Bella Dorita, Carmen Amaya, Salvador Dalí o Orson
Welles. La seva proximitat i el seu compromís personal han fet que Colita hagi estat
adscrita a moviments culturals com la gauche divine, l’Escola de Barcelona o la Nova
Cançó.
En comprendre que la transició democràtica era un moment irrepetible que s’havia de
documentar gràficament, es va llançar al carrer amb les seves càmeres per deixar
constància del moment històric i va fotografiar la tancada de Montserrat, la reacció a la
mort de Franco i les manifestacions polítiques posteriors. Paral·lelament al seu
compromís social i periodístic, Colita sempre va formar part de la lluita per les llibertats
i els drets democràtics i, d’una manera encara més activa, dels moviments feministes
incipients, especialment vehiculats a través de la publicació Vindicación Feminista, de
la qual va ser editora gràfica i a les pàgines de la qual va contribuir amb innombrables
fotografies.
Al llarg de cinc dècades de professió Colita ha realitzat més de quaranta exposicions i
ha publicat més de trenta llibres de fotografia. La seva obra forma part de col·leccions
tan importants com la del Museu Nacional d’Art de Catalunya o el Museu Nacional
Centre d’Art Reina Sofía. Li han estat concedits, entre d’altres reconeixements, la
Medalla al Mèrit Artístic de l’Ajuntament de Barcelona, el doctorat honoris causa de la
Universitat Autònoma de Barcelona, el premi Bartolomé Ros a la trajectòria professional,
la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Fotografia del 2014.
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