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La utilització de la fotografia com a font històrica, tant per a la història general
com específicament per a la de l’educació, ha motivat al llarg de les darreres dècades
nombrosos estudis i debats. Fou considerada, des dels seus orígens, com a testimoni visual
objectiu d’un fet o moment del passat, i utilitzada com a tal per il·lustrar o reforçar el text
escrit. Existí, durant moltes dècades, la tendència a pensar que la fotografia reflectia
quelcom real i objectiu. Avui dia, però, hom està d’acord que, com qualsevol altra font,
la fotografia pot ser analitzada, interpretada i fins i tot descodificada. Cert és que conté
elements, objectes, espais o persones l’existència dels quals queda verificada gràcies a la
imatge. Com digué Barthes, la fotografia pot mentir sobre el sentit d’una cosa, però no
sobre la seva existència.2 Hi ha, per tant, elements preexistents a qualsevol instantània,
que són clarament objectius, però com a fonts històriques, analitzades i interpretades
degudament, ens poden donar molta més informació que no pas aquesta. Darrere de cada
fotografia hi ha molts elements, personals, institucionals o socials, que l’han
condicionada. No tot es fotografia ni en tot moment. Com qualsevol producte social, com
bé apuntava Bourdieu, el que es considera en un moment donat fotografiable és fruit d’un
consens al qual s’arriba a partir d’interessos, voluntats i fins i tot patrons socials
preestablerts.3
Des de fa deu anys, des del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la
Universitat de les Illes Balears (UIB) [http://gedhe.uib.cat/] treballem, com a principal
línia de recerca, en l’estudi i l’ús de la fotografia com a font històrica educativa. La nostra
trajectòria en aquest àmbit començà l’any 2007, quan plantejàrem un primer projecte de
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recerca en el qual la fotografia havia de ser la principal font per a l’anàlisi dels canvis i
les continuïtats en educació durant el primer terç del segle XX. Motivà la nostra curiositat
tota una sèrie de treballs previs, desenvolupats a nivell internacionalment i pioners en
aquesta línia temàtica, que la professora María del Mar del Pozo donà a conèixer per
primera vegada a Espanya a través d’un interessant article publicat a Historia de la
Educación. La doctora Del Pozo presentava un estat de la qüestió sobre el debat que la
utilització de les fotografies com a fonts havia suscitat en l’àmbit internacional, així com
sobre els primers treballs històrics educatius publicats sobre el tema.4 Amb l’aportació de
Gaulupeau, Chassagne i Bassargette, l’any 1986, a la revista Histoire de l’Éducation- com
a antecedent, l’any 1998 la vintena edició de la International Standing Conference of the
History of Education, celebrada a Lovaina, tractà sobre l’element visual en la
configuració de l’espai educatiu a través de la història. A partir d’algunes de les
comunicacions presentades a Lovaina, l’any 2000 la revista internacional Paedagogica
Historica dedicà el seu primer volum a un monogràfic titulat The History of Education
and the Challenge of the Visual. L’interès per aquesta temàtica s’estengué, durant la
conferència anual de l’European Educational Research Association, celebrada a
Finlàndia, en què es varen debatre els avantatges i els inconvenients de fer ús de les
imatges fotogràfiques com a fonts històriques per a la recerca del passat educatiu, i
algunes de les aportacions es varen publicar a la revista History of Education.
A l’article esmentat de María del Mar del Pozo s’explicava també la polèmica
iniciada internacionalment sobre si la fotografia com a font era capaç d’aportar nova
informació rellevant a la recerca històrica educativa. Aquesta qüestió encetà un
interessant debat historiogràfic que, en el nostre grup, serví de punt de partida per al
desenvolupament d’una nova línia de recerca.
A continuació, s’exposaran els projectes de recerca desenvolupats i els objectius
que els motivaren, les actuacions realitzades i els resultats obtinguts, amb l’objectiu que
el lector es faci una idea de l’aportació historiogràfica que anem fent partint de la imatge
fotogràfica com a font històrica.
ELS PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS
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El primer projecte de recerca que el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació
desenvolupà sobre fotografia i història de l’educació tenia per títol “Cambios y
continuidades en educación a través de la imagen: una mirada distinta sobre el proceso
de renovación educativa. El caso de Baleares (1900-1939)” [Changes and continuities in
education through the image: a different look about the process of New Education. The
case of the Balearic Islands (1900-1939)] (HUM2007-61420). Aquest projecte va rebre
finançament del Ministeri de Ciència i Innovació dintre del Pla nacional R+D+I 20042007. L’equip investigador, dirigit per Francesca Comas Rubí, va estar format per
professors de la UIB de procedència multidisciplinària: Bernat Sureda Garcia i Xavier
Motilla Salas, des de la història de l’educació; Gabriel Janer Manila, des de l’antropologia
de l’educació; Ramon Bassa Martín, des de la didàctica, i Maria Josep Mulet Gutiérrez,
des de la història de l’art.
A aquest primer projecte, executat entre els anys 2008 i 2011, el seguí un segon
que, si bé no era estrictament parlant continuïtat del primer, compartí amb ell molts dels
objectius generals proposats. Aquest segon projecte, dirigit novament per Francesca
Comas Rubí, i integrat per un equip específic d’especialistes en història de l’educació de
la UIB (Bernat Sureda Garcia, Xavier Motilla Salas i Sara González Gómez) i un becari
FPI vinculat al projecte (Gabriel Barceló Bauzà), portà per títol “Inventario y estudio de
las colecciones de fuentes fotográficas para la historia de la educación en Mallorca (19391990)” [The inventory and study of collections of photographic sources related to the
history of education in Mallorca (1939-1990)] (EDU2011-23831), s’executà entre els
anys 2012 i 2014, i va rebre finançament del Ministeri de Ciència i Innovació dintre del
Pla nacional R+D+I 2008-2011.
Tot i que estudiaven diferents períodes de temps, ambdós dins la mateixa època, i
que el segon projecte estava més específicament centrat en l’illa de Mallorca (a diferència
del primer, que abraçava totes les illes Balears), podem parlar d’objectius comuns,
adreçats a:
- Localitzar i analitzar documentació fotogràfica de temàtica històrica educativa
en arxius públics i privats tant especialitzats com generals, fons escolars,
col·leccions privades, premsa il·lustrada, etc.
- Utilitzar la fotografia com a font documental per a la interpretació històrica i
educativa, no només com a recurs il·lustratiu.

- Desenvolupar estratègies o models d’anàlisi de la fotografia com a font històrica
capaç de construir discursos.
- Lligar els resultats de la recerca amb la millora i la innovació de la docència
universitària.
- Col·laborar en la conservació de la fotografia com a bé patrimonial, així com en
la difusió del seu valor tant entre la comunitat educativa com entre la societat en
general.
Partint d’aquest marc general, amb el primer projecte, a part de localitzar i
analitzar documentació fotogràfica sobre educació a Balears i col·laborar a conservar-la,
es va fer ús de la fotografia com a font per intentar aportar una visió distinta i/o
complementària del que fou el procés de renovació educativa a Espanya des de finals del
segle XIX fins a la Guerra Civil. En el marc del segon projecte explicat, a part dels
objectius genèrics de localització, estudi, inventari i conservació, el que es pretenia era
analitzar els canvis i les continuïtats en educació des de la Guerra Civil fins a la LOGSE
a través de la fotografia.
Un tercer projecte, aquest cop desenvolupat en coordinació amb altres universitats
espanyoles (Universitat d’Alcalá de Henares i Universitat Complutense de Madrid),
acaba de completar aquests deu anys de recerca històrica educativa a partir de la imatge
fotogràfica. Es tracta del projecte titulat “La fotografía publicada como representación de
los cambios y las continuidades en la cultura escolar (1900-1970)” [Published
Photographs as a Representation of Changes and Continuities in Schooling] (EDU201452498-C2-2-P), subprojecte del projecte titulat “Renovación y tradición escolar en
España a través de la fotografía (1900-1970)” [Educational Progressivism and School
Tradition in Spain through Photography (1900 - 1970)], conegut amb l’acrònim
MIRADAS [REGARDS], i coordinat per la doctora María del Mar del Pozo (Universitat
d’Alcalá de Henares). L’equip investigador l’han format Francisca Comas Rubí i Bernat
Sureda Garcia, com a investigadors principals, i Xavier Motilla Salas i Sara González
Gómez. L’equip de treball ha estat integrat per professorat de la UIB: Llorenç Gelabert
Gual i Gabriel Barceló Bauzà, i investigadors d’universitats estrangeres: Maria Augusta
Martiarena (Insituto Federal de Educaçao, Brasil) i Ernesto Candeias Martins (Instituto
Politécnico de Castelo Branco, Portugal). En aquest sentit, el Ministeri també ha
reconegut la capacitat formativa del nostre equip de recerca concedint-nos novament una

beca predoctoral associada al projecte, de la qual actualment gaudeix Avelina Miquel
Lara.
Mantenint els objectius comuns dels dos projectes anteriors, en aquest tercer,
d’una banda, no hem plantejat una delimitació geogràfica de l’estudi sinó que l’obrim a
tot l’Estat i, de l’altra, ens hem centrat en la fotografia publicada, entenent que la imatge
fotogràfica publicada, sobretot la relacionada amb el món escolar, evidencia en molts
casos una intenció molt més propagandística que no documental. En moltes ocasions es
pretén mostrar més una escola idealitzada que no pas la veritable i quotidiana, cosa que
amplia la perspectiva d’anàlisi a l’estudi de com s’han anat configurant diferents cultures
escolars al llarg del segle XX. Aquest projecte ha aportat informació historicoeducativo
nova i complementària sobre el període estudiat a Espanya. A la vegada, ha posat en
evidència, a través de nous models d’anàlisi iconogràfica, i comparant-los amb els que es
deriven de l’anàlisi d’altres categories de fotografies relacionades amb el món escolar, el
potencial de la fotografia publicada i, per tant, difosa socialment, com a font històrica per
a l’estudi de la cultura escolar. A més, aquest projecte ha participat en el debat
historiogràfic sobre aquest tema en general en l’àmbit internacional i l’ha enriquit. Els
resultats del projecte també potencien el reconeixement d’aquestes fotografies com a part
del nostre patrimoni històric educatiu utilitzant-les com a font per a la investigació i la
innovació docent.
Els objectius d’aquest darrer projecte han estat:
- Localitzar, analitzar i comparar fotografies escolars del període objecte d’estudi
a través de publicacions il·lustrades de difusió estatal, establint gèneres i
subgèneres segons temàtiques, interessos, etc.
- Aportar elements i categories d’anàlisi de les fotografies amb l’objectiu de
generar coneixements metodològics i historiogràfics nous i/o complementaris a
partir dels resultats de la investigació.
- Generar i divulgar coneixements històrics nous i/o complementaris sobre
l’evolució de la cultura escolar a Espanya a través de la construcció i la difusió de
discursos iconogràfics.
- Contribuir a conscienciar sobre la importància de la conservació i la identificació
de les fotografies i el seu valor didàctic i patrimonial.

- Promoure la transferència de coneixements en els àmbits social i/o institucional,
que puguin tenir incidència en el teixit productiu i, en concret, en activitats
empresarials relacionades amb els productes culturals.

ACTUACIONS REALITZADES
A través dels tres projectes, s’ha dut a terme una important tasca de localització
d’imatges fotogràfiques de temàtica educativa tant a Balears a través de diferents recursos
com en l’àmbit estatal a través de la premsa il·lustrada.
Partint de la consideració que la fotografia no és tant un testimoni visual espontani
de «què va passar», sinó la conseqüència dels esforços per construir un discurs narratiu,
la nostra tasca no s’ha centrat només a localitzar i inventariar fotografies, sinó sobretot a
apropar-nos a possibles models d’interpretació de les fotografies. Hem intentat combinar
elements procedents de la metodologia historicoeducativa, historicoartística i
documentalista, entenent-los com a adaptacions obertes i flexibles del mètode científic a
la investigació historiogràfica. Les imatges localitzades s’han seleccionat pel seu valor
documental segons criteris de rellevància, representativitat i originalitat, i a partir d’aquí
se n’ha fet una doble anàlisi: externa i interna.
Amb l’anàlisi externa s’han intentat determinar qüestions com el context en el
qual es van fer les fotografies (des de circumstàncies tècniques fins a històriques), l’autor,
la motivació, etc. L’anàlisi interna, d’altra banda, ha intentat interrelacionar les
competències iconogràfiques, narratives i enciclopèdiques de cada imatge.
Els resultats d’aquesta tasca s’han difós entre la comunitat científica en forma de
llibres, articles i comunicacions a congressos o jornades especialitzades. Una llista
completa es pot consultar aquí, en forma d’inventari. Hem aportat nombrosos articles que
donen a conèixer fons fotogràfics interessants des del punt de vista historicoeducatiu fins
ara inèdits (arxius públics i privats, fons particulars, fons escolars, col·leccions, etc.).
També hem publicat estudis històrics concrets sobre temàtiques educatives i escolars
diverses en què s’han fet servir les fotografies com a principals fonts. Alguns d’aquests
estudis ens han apropat al paper de la premsa il·lustrada i la fotografia en la difusió en
general de pràctiques pedagògiques renovadores al llarg del segle XX, com les colònies
escolars o l’escoltisme. Hem aportat treballs sobre la influència d’aquesta premsa en la

difusió de mètodes d’Escola Nova, com el de Maria Montessori o el d’Émile JaquesDalcroze, així com en la difusió i fins i tot la propaganda de projectes educatius en
períodes determinants, com la Guerra Civil, la postguerra, o el darrer franquisme (llei de
1970). S’ha analitzat com la fotografia ha ajudat a construir discursos iconogràfics entorn
de l’educació, l’escola i la infància al llarg del segle XX.
La diversitat d’estudis concrets elaborats a partir de fotografies sobre temàtiques
historicoeducatives ens ha permès també reflexionar historiogràficament sobre el valor
de la fotografia com a font històrica. En aquest sentit, s’han aportat nombroses
publicacions (inclosos monogràfics de participació i difusió internacional que s’han
convertit en referent sobre aquest tema) en les quals es reflexiona sobre aquest tema
partint de l’experiència pràctica d’haver fet servir les imatges fotogràfiques com a fonts.
Quant a la formació predoctoral becada dins els projectes, a hores d’ara el nostre
grup acredita la direcció de dues tesis, una de les quals ja està conclosa. Gabriel Barceló,
becari FPI lligat al segon projecte de recerca del grup, va defensar la tesi el juny de 2017,
i va obtenir excel·lent cum laude. La tesi porta per títol “La enseñanza primaria en
Mallorca (1939-1949). Cultura y prácticas escolares”. Es tracta d’una tesi per compendi
de publicacions, la primera defensada en aquest format dintre de l’àmbit de la història de
l’educació a Espanya. Avelina Miquel, que gaudeix d’una altra beca de formació
predoctoral lligada al darrer projecte de recerca del grup, es troba actualment a meitat del
període formatiu. La seva tesi té com a objectiu l’anàlisi de la premsa il·lustrada del
bàndol republicà durant la Guerra Civil, en concret la premsa publicada expressament per
al combatent coneguda com a premsa de guerra. Aquest tipus de premsa fa servir en
moltes ocasions imatges d’infància, escola i educació (tant d’infants com d’adults) al
servei de la construcció de discursos propagandístics i ideològics. Els usos d’aquestes
fotografies i els elements iconogràfics utilitzats per construir discursos suposaran, un cop
acabada la tesi, que també es presentarà en forma de compendi de publicacions, una
aportació històrica i metodològica molt important.
D’altra banda, conscients de la necessitat d’innovar la docència universitària, hem
intentat que l’ensenyament de continguts historicoeducatius dins la UIB es beneficiï dels
resultats dels nostres projectes de recerca. Per aquest motiu, hem implicat els nostres
alumnes en projectes d’innovació docent entorn de la localització, l’anàlisi, la
conservació i la difusió de fotografies educatives. El nostre grup de recerca ha rebut,

durant els darrers deu anys, ajuts de la UIB per desenvolupar projectes adreçats a la
millora de la qualitat docent. El primer projecte (curs 2011-2012), dirigit per Bernat
Sureda, portava per títol “Creació d’un entorn virtual historicoeducatiu per a
l’autoaprenentatge”, i consistí a possibilitar, a través de la plataforma Moodle, l’accés de
l’alumnat dels graus de Pedagogia, d’Educació Social i de Mestre a un entorn
d’autoaprenentatge a través d’imatges fotogràfiques. Un segon projecte, titulat “Una
fotografia, una història”, i dirigit per Xavier Motilla durant el curs 2012-2013, tingué com
a fruit la creació d’una exposició centrada en la divulgació, partint del reclam de la
fotografia, de fragments del nostre passat educatiu (aquesta exposició es pot visitar
virtualment a: http://gedhe.uib.cat/Exposicions/projecte/).
Els projectes desenvolupats durant els cursos 2015-16 i 2016-2017 també donaren
com a fruit dues exposicions. A través del projecte titulat “Taller de l’historiador: entre
fotografies escolars, records i memòria”, dirigit per Sara González, s’organitzà una
exposició de pòsters en què es combinava imatge i memòria. La darrera exposició
organitzada pel Grup d’Estudis d’Història de l’Educació juntament amb l’AMEIB (Arxiu
i Museu de l’Educació de les Illes Balears), en el marc del nostre tercer projecte de recerca
sobre fotografia i del projecte d’innovació docent titulat “Elaboració d’una exposició
sobre l’escola en el primer franquisme”, ha donat lloc a una exposició itinerant titulada
L’escola franquista, que ja ha recorregut diversos municipis de Mallorca.
Que l’objectiu dels projectes d’innovació docent combini la localització, la
preservació i la difusió de la fotografia educativa no és casual. Un dels principals motius
present en tots els nostres projectes de recerca, com ja hem dit, és la preservació del
patrimoni històric educatiu. En aquesta mateixa línia s’emmarca la nostra participació en
la
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commemoratives en les quals la fotografia ha tingut un lloc rellevant. Amb motiu de la
celebració dels 175 anys de la creació de l’Escola Annexa, s’inaugurà una exposició
titulada L’Escola de Pràctiques, 175 anys d’història, que es pot visitar virtualment a
través de la web del nostre grup [http://gedhe.uib.cat/Exposicions/escola_practiques/].
Hem participat també en el centenari de la creació de la primera escola graduada de
Palma, del qual sortí un llibre commemoratiu que coordinà Francisca Comas, i que conté
un interessant recull gràfic. L’editorial comercial catalana Efadós ens convidà a participar
en el seu projecte anomenat “L’Abans”. Es tracta d’una publicació en fascicles
col·leccionables de la història de la ciutat de Palma a través d’imatges fotogràfiques. Des

del nostre grup coordinàrem la secció dedicada a educació i ensenyança a Palma entre
1879 i 1975. Seleccionàrem més de tres-centes fotografies de diferent procedència,
localitzades gràcies a la tasca duta a terme pel nostre grup en el marc dels projectes de
recerca sobre fotografia, que ara no només formen part d’aquesta obra, sinó que també
estan dipositades en versió digital a l’arxiu de l’Ajuntament de Palma, iniciativa que
permet tant conservar-les com consultar-les públicament.
DIFUSIÓ DELS RESULTATS DELS PROJECTES
A continuació, presentarem el recull de tots els articles, llibres, capítols de llibres
i comunicacions presentades a congressos i publicades en actes.
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