Exposició:
CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA
• L’exposició:

La mostra ofereix una selecció d’una cinquantena de còpies dels cartells originals que conserva l’Arxiu
Nacional de Catalunya, i que corresponen al període de la Guerra Civil. L’exposició vol apropar al
ciutadà de la Catalunya d'avui, l’impacte i la memòria d'unes imatges
que, sens dubte, són un valuós testimoniatge d'aquest
conflicte bèl·lic on el cartellisme va assolir una gran
expressivitat i un rellevant protagonisme com a eina de
propaganda i sensibilització d’una població que vivia en
estat de guerra. La crida a l'allistament, la invocació a la
solidaritat, les recomanacions per sobreviure a la rere‐
guarda, junt a les consignes dels partits polítics eren,
entre d'altres, els principals missatges amb imatges de
força colpidora, difosos a través d'una abundant
producció cartellera.
L’exposició presenta, entre d'altres, treballs de
cartellistes reconeguts com ara Carles Fontserè, Josep
Subirats, Lorenzo Goñi, o Martí Bas.

• Fitxa tècnica: característiques

— L’exposició consta de l a c ò p i a d e 51 cartells
emmarcats en 51 quadres, i dos plafons explicatius
(roll-up), que han de poder ser penjats a una paret
o superfície expositiva.
— La superfície necessària per exhibir l’exposició és
2
d’uns 200‐250m de paret.
— L’exposició disposa d’un Catàleg, disponible a les
llibreries de la Generalitat de Catalunya i a totes les llibreries que ho demanin a la distribuïdora.

— L’exposició va embalatjada en 3 grans caixes de trasllat (165 x 70x130 cm aprox. cada una)
— Com que els trasllats van a càrrec de l’entitat sol·licitant cal preveure (—ateses les dimensions i pes
de les caixes de trasllat—), la utilització d’un camió de tipus mitjà amb plataforma elevadora.

• Condicions del préstec

— L’Arxiu Nacional de Catalunya cedeix l’exposició a les entitats que la demanin en el termes que
preveuen les condicions generals de “Cessió en préstec d’exposicions de l'Arxiu Nacional de
Catalunya”.
— El valor de la mostra a efectes de subscriure la pòlissa d’assegurança és de 13.770,- Euros
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