
exposició - fotografia

“photocitizen”

Del 31/05/2013 al 30/06/2013



Photocitizen dóna títol a una exposició que planteja 
la relació/tensió de les grans ciutats i els ciutadans 
que hi (sobre) viuen, i ho fa mitjançant l’òptica d’un 
fotoperiodista extremadament sensible amb el quefer 
diari de les persones i la manera en què aquestes 
interaccionen amb el seu ecosistema de xarxes 
socials així com arquitectòniques i naturals.

Sota la curadoria de Ricard Planas, Carles Fontserè: 
photocitizen presenta un visió sintètica “d’un exiliat 
de tercera” –títol del segon volum de les seves 
memòries– de cinc ciutats (Londres, Roma, París, 
Nova York i Mèxic DF) amb més de 50 fotografies 
en còpia de paper d’època, a banda d’un centenar 
d’imatges escanejades i exhibides a través de 
pantalles digitals. 

l’exposició

“photocitizen”



Neix a Barcelona l’any 1916. Cursa el 
batxillerat als Jesuïtes del carrer de 
Casp, però als 15 anys deixa els estudis 
per treballar d’aprenent en un taller 
d’escenografia; dibuixa per a El Correo 
Catalán, el setmanari carlí Reacción i el 
setmanari infantil Plaçons.

Als 17 anys, com a dibuixant professional, executa portades de llibres i pinta cartells 
de publicitat cinematogràfica. Als 20 anys, en esclatar la Guerra Civil Espanyola, 
forma part del comitè revolucionari del Sindicat de Dibuixants. Pinta el primer cartell 
que s’enganxa pels carrers i organitza el taller col·lectiu de propaganda: pintura de 
trens, cartells monumentals,etc.

Mobilitzada la lleva del 37, s’incorpora a les Brigades Internacionals; pinta murals de 
guerra i executa gravats al linòleum per als butlletins d’informació del Comissariat 
de Guerra de la base, a Albacete. Foguejat al front de l’Ebre, i dissoltes les Brigades 
Internacionals, passa com a dibuixant de l’Estat Major de la DECA, i, en els darrers 
dies de la guerra, a Figueres, al Comissariat de Propaganda de la Generalitat. 
Travessa la frontera a peu des de la Vajol, pel Coll de Lli, amb el Comissari Miravitlles 
i el president Companys, acompanyat de tots els consellers.

El fons bibliogràfic i documental personal de Carles Fontserè aplega uns 2.000 
volums així com milers de documents de gran interès històric i artístic. Inclou també 
prop de 500 articles sobre la seva obra, apareguts des de 1939 fins a l’actualitat, 
escrits per autors de prestigi.



www.obrasocialcaixapenedes.com

Del 31/05/2013 al 30/06/2013

De dimarts a dissabte: de 18:30 a 20:30 h
Diumenges i festius: de 12 a 14 h i de 18:30 a 20:30 h
Dilluns tancat

Aula de Cultura Caixa Penedès - Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6 - Vilafranca del Penedès

Col·laboradors Organitza




