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UN CENTRE D’ESTIL AVANTGUARDISTA

Memòria d’historiador
El Pavelló de la República acull des del 1994 una biblioteca centrada en la història recent
d’Espanya, des dels anys 30 fins a la transició H L’edifici és una rèplica del construït el 1937

DANNY CAMINAL

L.B.
BARCELONA

L’edifici avantguardista situat al número 34 de l’avinguda
de Cardenal Vidal i
Barraquer, datat del
1992, és una rèplica,
gairebé exacta, de l’original, construït el 1937 per Josep Lluís Sert i
Luis Lacasa per a l’exposició internacional de París. Els seus 1.109 metres quadrats acullen des del 1994
un dels fons bibliogràfics més importants sobre la segona república
espanyola, la guerra civil, el franquisme, l’exili i la transició democràtica.
Conegut com a Pavelló de la República, aquesta biblioteca és un dels
17 centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI) de
la Universitat de Barcelona (UB).
«Aquest centre no depèn directament de la Facultat d’Història, que
ja té la seva pròpia biblioteca. Es
considera una biblioteca patrimonial i hi rebem estudiants universitaris, però sobretot investigadors»,
explica la cap de la biblioteca, Lourdes Prades.
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Fusió de diversos fons
En els seus més de cinc quilòmetres
lineals de prestatgeries s’hi poden
trobar més de 150.000 títols entre llibres i fullets. «Aquest CRAI fusiona,
el 1993, els fons del Centre d’Estudis
Històrics Internacionals (CEHI) i la
col·lecció personal de Josep Maria
Figueras. I a partir de l’any 1996, la
Biblioteca del Pavelló de la República és una biblioteca més de la UB»,
subratlla Prades, que també destaca els més de 10.000 diaris i revistes
que hi ha a l’hemeroteca, un nombre semblant de cartells i més de 100
fons d’arxiu.
«Rebem moltes donacions i, encara que tenim armaris compactes,

33 5.000 metres de prestatgeries 8 Armaris compactes a la planta baixa que permeten guanyar espai.

«Rebem
estudiants
universitaris,
però sobretot
investigadors»,
diu la responsable
de la sala, Lourdes
Prades

per guanyar espai, l’edifici s’ha fet
petit», explica Prades, que descarta
l’ampliació de l’edifici per la seva
singularitat.
El Pavelló de la República està
obert al públic de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Al ciberespai,
no tanca mai. «Per internet es pot
consultar el nostre blog, Pinterest
i el catàleg, i accedir a les anomenades exposicions virtuals –explica
Prades–, amb vídeos i presentacions interactives. Es tracta de difondre al màxim tot el nostre fons».
Més enllà del contingut, l’edifici és una peça única digna de rebre
visites d’aquí i d’allà. El col·lectiu El
Globus Vermell s’encarrega de coordinar les visites des de finals del
2013. Els interessats són, majoritàriament, universitaris o jubilats.

«Alguns visitants vénen amb una
opinió reticent sobre l’arquitectura moderna i se sorprenen gratament quan descobreixen els motius i principis en què es basen»,
explica Laura Gómez, membre del
col·lectiu El Globus Vermell.
«El Pavelló de la República és
un exemple perfecte d’arquitectura propagandista. Amb aquest
edifici volien cridar l’atenció sobre la situació d’Espanya el 1937»,
aclareix l’arquitecte Rafael Gómez, professor de la Universitat de
Calgary, que acompanya un grup
d’estudiants d’arquitectura canadencs d’entre 21 i 25 anys. «Estaran
aquí tres mesos i havien de visitar
aquest edifici, un dels més interessants per arquitectura i història»,
afegeix. H

Montbau celebra
la festa major
amb un berenar

L’autobús 116 entra
a Can Baró a l’ampliar
el seu recorregut

La biblioteca de
Montbau acull la
Marató de Contes

Horta-Guinardó
celebra la seva 15a
mostra de teatre

A C T I V I TAT S 3 E l b a r r i d e
Montbau, que es troba immers
en la seva festa major des del 18
de setembre passat, acull demà
dijous un berenar per als avis al
local Social de Montbau (Roig i
Solé, 31) i contes infantils a la
biblioteca Albert Pérez Baró. El
programa de festes s’allarga fins
diumenge.

MOBILITAT 3 La línia d’autobús
116 allarga el seu recorregut entrant a Can Baró i fins a la reformada plaça de Sanllehy. La línia
es desvia del seu antic circuit al
passar el carrer d’Escorial i inclou cinc noves parades: Camèlies, Verge de Montserrat, Ramiro de Maeztu, Can Toda i Miguel
i Badia.

LITERATURA 3 Veïns del barri de
Montbau participaran demà, dijous, a partir de les 17 hores en la
3a Marató de Contes de la Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró
(Arquitectura, 8). Els interessats
a llegir algun text encara poden
inscriure-s’hi enviant un correu electrònic a b.barcelona.m@
diba.cat.

CULTURA 3 La Mostra de Teatre d’Horta-Guinardó celebrarà
la seva 15a edició a partir de dissabte, 3 d’octubre, en diferents
escenaris del districte. Les entrades per a cada un dels 11 espectacle costen 3 euros. També es recolliran donatius per al menjador
social de l’Associació Sant Cebrià
(La Teixonera).

