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Programa 

BALES DE PLATA és un seminari sobre els usos de la fotografia a la Guerra Civil 

espanyola. Un conflicte fundacional en molts aspectes, ja que s’hi van utilitzar per 

primera vegada -i amb total eficàcia- modernes armes i estratègies, que actualment són 

absolutament comunes, com l’aviació, o la propaganda. El programa educatiu implica a 

institucions arxivístiques i docents en un projecte comú. Inclou activitats didàctiques, 

impartides a Grisart Escola Internacional de Fotografia, així com l’accés als documents 

gràfics originals que conformen els continguts del mateix, tant al CRAI Biblioteca del 

Pavelló de la República, com a l’Arxiu Fotografic de Barcelona. A més, incorpora una 

exposició fotogràfica, Centelles vist per Centelles, amb fotografies del fotoperiodista 

Agustí Centelles, a la seu de Grisart Escola Internacional de Fotografia. La primer edició 

va tenir lloc entre febrer i març de 2018 i les matèries van ser impartides pel Director del 

seminari Ricard Martínez. 

El seminari para atenció en les tecnologies i les condicions socioeconòmiques, que van 

propiciar la gènesi de la cultura visual moderna al primer terç del segle XX. Analitza les 

propostes i les necessitats visuals que van sorgir als instants previs a la primera guerra 

veritablement moderna. Tanmateix desvela el treball dels fotògrafs que van registrar 

aquell combat. No ens referim només al destacat col·lectiu de fotògrafs espanyols, sinó, 

també a l’important flux de fotoperiodistes internacionals —principalment 

centreeuropeus— que, empesos per l’auge del nazisme i motivats per l’antifeixisme, van 

passar per una Península en guerra. Tots ells, fornits amb armes òptiques carregades 

amb pel·lícula de sals de plata, s’involucraren en una batalla terrible de mirades,bombes 

i bales. Tots ells publicaren els seus treballs en revistes i diaris, que esclataven davant 

les retines dels observadors amb un nou llenguatge fet d’imatges i paraules. Un idioma 
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fresc i dinàmic, creat amb la complicitat del públic, erigit en un important mercat de 

consumidors d’imatges, del que ara tots en formem part. 

 

Instantània d’una sessió de Bales de Plata al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 

(fotografia Jean-Matthieu Gosselin) 



Centelles vist per Centelles 

L’experiència docent s’acompanya de la mostra Centelles vist per Centelles, que es 

compon d’una selecció d’imatges del fons Agustí Centelles, adquirit l’any 2010 per la 

Fundació Vila-Casas i custodiat a l’Arxiu Fotografic de Barcelona. La mostra va estar 

exposada a Grisart durant el període que va durar el seminari Bales de Plata. Hi era a 

l’entrada, tot contextualitzant els continguts dels que els participants anaven a 

impregnar-se a l’interior de l’edifici. Les imatges nues a la paret de Grisart eren una 

relectura de l’obra del fotoperiodista valencià. En aquest sentit, convé detallar una mica 

la història d’aquest important fons fotogràfic. Va ser amagat a l’exili pel propi autor, que 

no el va poder recuperar fins la mort del dictador Franco. Des d’aquell moment, 

Centelles s’involucra en l’acte de positivar i mostrar el seu treball fotoperiodístic a través 

d’innombrables exposicions. Per primer cop en molts anys aquells negatius retornaven 

al portaplaques d’una ampliadora. Però -això és important- ara no són positivades per 

tal de ser publicades a la premsa. Aquesta vegada són positivades a gran format (24x30 

cm o 30x40 cm), per ser penjades a la paret. Sovint sense marc. Directament 

enganxades amb xinxetes, com ho testimonien els freqüents forats a les cantonades de 

les còpies. 

 

Instantània d’una sessió de Bales de Plata a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (fotografia Toni 

García) 



Les imatges van ser produïdes per Grisart Escola Internacional de Fotografia amb una 

curosa reimpressió de les obres originals, custodiades a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

i va comptar també la participació de Sergi Centelles, fill del fotoperiodista. Le còpies 

modernes van ser muntades de la mateixa manera que el fotògraf Centelles ho va fer a 

finals dels anys 70, enganxades directament a la paret amb petites puntes. Aquest fet 

suposa un aggiornamento del gest del fotògraf. Centelles vist per Centelles és una 

recreació d’aquell acte, no el gest primigeni d’activar l’obturador, sino el fet posterior de 

positivar la còpia i mostrar-la en insistents exposicions itinerants, que han fet que 

aquelles imatges formin part de l’imaginari col·lectiu de la Guerra Civil espanyola. 

Ensenyant des del lloc on habiten els continguts  

La idea principal del curs consisteix a explorar la manera en què es construeix, 

s’expressa i es difon un nou llenguatge, nascut quan la mirada és reclutada en una nova 

guerra que -des de llavors- no coneix fronts ni rereguardes. Té la premissa de 

reconèixer la necessitat d’exercir una mirada crítica sobre el paisatge que es percep, 

sovint poblat de publicacions i d’actes encaminats a modificar l’actitud de qui els 

presencia. Per aquest motiu, considerem essencial acompanyar els continguts impartits 

durant el seminari, amb l’escrutini directe, per part dels participants, dels objectes visual 

originals, custodiats als arxius. 

El seminari és doblement presencial. No només implica l’assistència de l’estudiant a la 

classe i la compareixença davant els originals. També incorpora -en el sentit més 

estricte del verb- la participació dels arxius, no només al moment de la consulta, sinó 

també a l’origen del projecte educatiu. D’aquesta manera, els arxius no són 

exclusivament el centre on es custodien les imatges i els objectes visuals que 

estudiarem, sinó que formen part de l’itinerari presencial i -sobretot- de l’equip 

organitzador. 

La proposta neix a l’Escola Internacional de Fotografia Grisart, centre dedicat des de 

1985 a la docència exclusiva de la fotografia, on el docent Ricard Martínez hi col·labora. 

És aquí on sorgeix el germen de Bales de Plata. La proposta porta de sèrie la necessitat 

de cercar la implicació dels arxius, no només com a centres de consulta, sinó, com s’ha 

dit anteriorment, com a companys de viatge al projecte. És per això que es contacten el 

CRAI Biblioteca Pavelló de la República i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, amb els que ja 

s’havia col·laborat anteriorment. En aquest sentit el present projecte té tant de 

retrobada, com de necessitat simbiòtica. 



El CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona es considera 

un dels arxius biblioteques més importants del món sobre la Segona República, la 

Guerra Civil, l'exili, el franquisme i la transició.  A més de llibres, documentació d’arxiu, 

cartells i altres tipus  de material, és d’especial interès, tant numèricament com pel seu 

contingut, l’hemeroteca. Podem comptabilitzar gairebé 11.000 títols de publicacions 

periòdiques, dels quals 1.553 pertanyen al període de la Segona República i la Guerra 

Civil. 

L’èxit col·laboratiu entre GrisArt, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i el CRAI Biblioteca 

Pavelló de la República, de l’edició 2018 del seminari Bales de Plata, ens anima a 

convocar una nova edició pel proper 2019 i a participar activament en totes les activitats 

que es puguin dur a terme a partir de la consulta i el treball in situ de les publicacions de 

la Guerra Civil espanyola.  

Creat el 1931 com una secció de fotografia del l’Arxiu Històric de la Ciutat, actualment 

l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, és una de les institucions més consultades de 

Barcelona. Conserva més de tres milions de fotografies des de 1844 fins a l’actualitat. 

La visita dels alumnes del seminari a l’Arxiu permet entrar en contacte amb el Patrimoni 

Fotogràfic original, així com conèixer el treball arxivístic que es desenvolupa al centre, 

facilitant la recerca sobre la historia de la fotografia i la Guerra Civil espanyola. L’activitat 

consisteix en accedir als documents originals a la sala de consulta i una visita a les 

instal·lacions de tractament i conservació, que enriqueixen els continguts del seminari, i 

l’apropen a un taller participatiu. El fet que una bona part de les fotografies que es 

mostren al seminari provinguin de l’arxiu suposa també una aposta de difusió del centre 

en l’àmbit de la fotografia i el periodisme.  



 

Instantània d’una sessió de Bales de Plata a Grisart Escola Internacional de Fotografia (fotografia 

Jean-Matthieu Gosselin)  

Valoració i continuïtat 

El rang dels participants abasta precisament tot el ventall on s’ha volgut arribar. Des 

d’estudiants de fotografia i periodisme, a professionals d’aquest mitjà, de la docència o 

l’arqueologia, així com a conservadors de fotografia d’institucions museístiques. Davant 

aquesta bona acollida, i amb el convenciment que els continguts del seminari involucren 

sempre les retines inquietes d’un públic interessat, els organitzadors hem volgut 

preparar una nova edició pel curs vinent, amb la participació de docents internacionals i 

amb actes oberts al públic, que sovint és creador, receptor o transmissor de missatges 

escrits en el llenguatge visual creat al període objecte de l’estudi del  seminari Bales de 

Plata. 

En el moment d’escriure aquestes línies podem anunciar que els continguts del 

seminari, en l’edició del 2019, seran impartits per Miriam Basilio, Professora Associada 

d’Història de l'Art i Estudis de Museologia a la Universitat de Nova York, EUA i 

Sebastiaan Faber, Professor i Director d'Estudis Hispànics d’Oberlin College, Ohio, 

EUA, juntament amb Ricard Martínez, Fotògraf, Docent i Director del seminari. Està 



previst que els docents combinin activitats destinades als alumnes, amb d’altres de 

caràcter públic.  

El seminari també es complementarà amb una exposició sobre cartellisme, on es 

compararà l’estratègia visual, el contingut i la forma d’una selecció de cartells de la 

Guerra Civil amb d’altres elements gràfics moderns. La mostra serà exposada a Grisart 

Escola Internacional de Fotografia durant el temps que duri el seminari. 

El seminari Bales de Plata es conforma com un far visual per la captació de les 

immenses mirades que van poblar la Guerra Civil espanyola durant el temps que es va 

produir, però també mentre reverbera el seu eco.  


