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Durant el conflicte bèl·lic, Walter Reuter va fotografiar tant 
les classes populars que s’incorporaven a les milícies com els 
desplaçats i evaqüats que fugien dels horrors de la guerra i la 
repressió feixista. També captà diferents personatges com el 
president Juan Negrín, el coronel Tagüeña o bé intel·lectuals 
com Max Aub, Ludwig Renn i Hans Kahle. 

Tot i que amb la seva càmera va seguir els passos de les 
Brigades Internacionals, especialment dels seus compatriotes 
voluntaris alemanys de la brigada Thälmann, i que va ser present 
als combats al voltant de Madrid i a les batalles de Guadalajara, 
de Jarama i de l’Ebre, bona part de la seva producció fotogràfica 
es desenvolupà a la reraguarda. 

Walter Reuter cercà i captà el costat més positiu de l’ésser 
humà enmig de la tràgedia que causà el conflicte bèl·lic. També 
va fixar el seu objectiu en els infants que, enmig de la catàstrofe 
de la guerra, conservaven encara la seva alegria i innocència. 
Per tant, les seves fotografies poden ser considerades com la 
llum en la nit més fosca, una mirada transparent i lluminosa, 
plena de militància per la vida, per la cultura i pel progrés.

Walter Reuter (Berlín,1906 – Cuernavaca, Mèxic, 2005), va créixer 
en el barri obrer berlinès de Charlottenburg i va iniciar la seva 
carrera professional com a fotògraf l’any 1931 participant en re-
vistes alemanyes com Arbeiter-Illustrierte Zeitung o Der Arbei-
terfotograf documentant gràficament el moviment antifeixista 
de Berlín. L’any 1933, amb 27 anys i fugint de la repressió nazi a 
Alemanya, s’instal·là a Màlaga des d’on començà a col·laborar 
amb diferents revistes i periòdics.

Com a resposta a l’aixecament dels militars rebels contra el rè-
gim legítim de la Segona República, Walter Reuter s’incorporà 
com a voluntari a les milícies antifeixistes i es va traslladar a 
Madrid. Compromès amb la causa republicana, les seves imat-
ges van servir per il·lustrar els projectes i programes socials del 
govern republicà, també va treballar com a fotògraf per a revis-
tes gràfiques estrangeres. L’any 1937, des de Barcelona, va iniciar 
la seva col·laboració professional amb La Vanguardia. 
 
Finalment, la derrota republicana de l’any 1939 el va obligar a 
emprendre el camí de l’exili. Primer a França, després a un camp 
de treball a Argèlia, fins que l’any 1942 s’exilià definitivament a 
Mèxic, on hi residí fins a la seva mort l’any 2005, amb 99 anys. 

L’Arxiu Fotogràfic Walter Reuter, fundat a la mort de l’autor, conté 
principalment les imatges captades a Mèxic a partir de l’any 

El fotògraf

Les fotografies

1942, així com un conjunt de positius donats per la Universitat 
Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) sobre l’exili republicà 
espanyol. Tanmateix, el gruix principal de l’obra fotogràfica 
realitzada per Walter Reuter durant la Guerra Civil espanyola 
continuava sense aparèixer. 

L’any 2011, diverses recerques van permetre afirmar que els 
4.000 negatius apareguts en una llauna als arxius de l’Asocia-
ción Española de Cine Científico (ASECIC) i que, fins aleshores, es 
creia que eren de Guillermo Fernández Zúñiga, eren en realitat 
les fotografies perdudes de Walter Reuter l’any 1939.


