




Espai, art i memòria:

EL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA

París 1937 / Barcelona 2007





Publicacions i Edicions

UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

B

Rafael Aracil i Antoni Segura (editors)

Espai, art i memòria:

EL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA
París 1937 / Barcelona 2007



© dels autors

© PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 2008 
Adolf Florensa, s/n; 08028 Barcelona; Tel. 934 035 442; Fax 934 035 446 
comercial.edicions@ub.edu; www.publicacions.ub.es

© Procedència de les imatges:
Archivo fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
Archivo Juan Negrín López, París
Biblioteca Nacional de Roma
CEHI-Arxiu- Biblioteca Pavelló de la República
Col·lecció particular Jordi Puig
Col·lecció particular Lourdes Cirlot
Fundació Josep Comaposada
Jordi Garcia/ Diari Avui
Lluís Casals, fotògraf

Disseny de la coberta: Cesca Simón
Maquetació: Ipstudio
ISBN: 978-84-475-3271-1

Aquest document està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-Sense-
ObraDerivada de Creative Commons, el text de la qual està disponible a: http://creative 
commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.



Sumari

Introducció 
Rafael Aracil i Antoni Segura   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

París 1937
Les avantguardes artístiques dels anys 30  
Lourdes Cirlot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

L’arquitectura dels anys trenta  
Jordi Puig i Batalla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Les exposicions internacionals fins al 1937  
Paola Lo Cascio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49

El Pavelló de la República: entre l’art i la propaganda  
Elisenda Barbé i Oriol Dueñas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

Barcelona 2007

El Pavelló de la República: història d’una reconstrucció  
Miquel Espinet i Antoni Ubach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

El Pavelló de la República: molt més que un lloc de memòria  
José Manuel Rúa Fernández  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

 El Pavelló de la República i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals:… e la nave va!  
Lola Harana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91

Els Fons Documentals de l’Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República  
Olga Giralt i M . Lourdes Prades   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

140208tripa_pavello.indd   7 3/3/08   10:10:13



140208tripa_pavello.indd   8 3/3/08   10:10:13



Introducció
Rafael Aracil i Antoni Segura

Un dels edificis d’arquitectura efímera més representatiu de la força i la creativitat de les avant-
guardes artístiques de la dècada dels anys trenta fou, sens dubte, el Pavelló encarregat pel Govern 
de la Segona República als arquitectes Josep Lluís Sert i Luís Lacasa per a l’Exposició Internacional 
de París de 1937 . La seva simplicitat i lleugeresa i la utilització de materials llavors poc freqüents 
en l’arquitectura oficial (vidre, fusta, ferro i uralita en els exteriors) contrastava amb la concepció 
tradicional de la majoria de pavellons i, encara més, amb el classicisme ranci i la monumentalitat 
dels pavellons dels països dominats per règims totalitaris, com era el cas d’Alemanya i la Unió So-
viètica que tenien els pavellons un enfront de l’altre . En el Pavelló de la República, Luís Lacasa i 
Josep Lluís Sert, que formava part del corrent d’arquitectes de l’anomenada arquitectura moderna 
que tingueren en l’escola de disseny, art i arquitectura de la Bauhaus (fou creada a Weimar després 
de la Primera Guerra Mundial i dissolta a Berlín el 1933 amb la victòria de Hitler) i en el raciona-
lisme de Le Corbusier (Sert va treballar al seu taller de París entre 1929 i 1931) les seves principals 
referències, optaren, doncs, per trencar amb les formes i estils clàssics —historicistes— i dissenya-
ren un edifici de formes i volums clars, de línies rectes, de façanes netes —sense ornamentacions 
necessàries— on, tal com establien els principis de l’escola berlinesa i del racionalisme arquitectò-
nic, destacaven la simplicitat i singularitat de les formes i la funcionalitat posada al servei de les 
necessitats contemporànies del moment . Com s’afirmà al «Congrés Internacional d’Arquitectura 
Moderna» celebrat a Suïssa el 1928, «l’arquitectura hauria de tornar al seu veritable àmbit, que és 
l’econòmic, el sociològic, i, en el seu conjunt, estar al servei de la persona humana» . En altres parau-
les, i com ens recorda Jordi Puig Batalla, l’arquitectura moderna, representada a Catalunya pel Grup 
d’Artistes i Tècnics Catalans per al progrés de l’Arquitectura Contemporània (gatcpac), del qual 
formaven part arquitectes com Josep Lluís Sert, Josep Torrés Clavé i Joan Sobirana, «va adquirir el 
caràcter de moviment en el seu intent de configurar models que fossin una alternativa tant per a 
l’arquitectura com per a la ciutat tradicional . L’interès per racionalitzar l’habitatge per a les masses 
socials, per a la gent treballadora, va portar a un estudi i a una anàlisi de la seva tipologia, amb no-
ves propostes urbanístiques on tinguessin cabuda aquestes noves tipologies edificadores . Eren nous 
models d’organització espacial davant la ciutat tradicional» . No ha de sorprendre, doncs, que a la 
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10        Espai, art i memòria: el Pavelló de la República

Catalunya republicana aquests principis comportessin un compromís polític que porta els principals 
arquitectes catalans del moment a col·laborar estretament amb les institucions i les organitzacions 
obreres —polítiques i sindicals— del moment . Aquest mateix compromís fou el que portà la majoria 
d’integrants del gatcpac a l’exili i a la desaparició del moviment arquitectònic després de 1939 .

El govern de la República aprofità l’ocasió de l’Exposició Internacional de París, la importància 
de la qual és ressenyada i contextualitzada per Paola Lo Cascio, per donar a conèixer al món el que 
estava passant a Espanya, on el cop d’estat militar del juliol de 1936 havia donat pas a una guerra 
civil de resultat encara incert l’estiu de 1937 . El Pavelló Espanyol es convertí en el gran aparador 
per exposar les realitzacions republicanes i, com assenyalen Elisenda Barbé i Oriol Dueñas, «calia 
utilitzar aquell certamen com una batalla propagandística que calia guanyar a les forces feixistes que 
s’havien alçat contra el govern legítim republicà . Es volia advertir d’una forma clara del perill que 
podia suposar per a l’estabilitat mundial una possible victòria del feixisme a Espanya» . Es descartà, 
per tant, la idea inicial de presentar un pavelló comercial per bolcar-se a presentar un pavelló que 
reunís les principals aportacions culturals espanyoles i l’obra social i legislativa de la Segona Repú-
blica . Els governs del País Basc i de Catalunya també es bolcaren en el projecte i el comitè català 
s’implicà directament en la construcció del Pavelló així com a garantir el seu funcionament durant 
els dies de l’Exposició Internacional .

La Segona República necessitava l’ajut internacional que el Comitè de No Intervenció li ne-
gava, mentre Alemanya i Itàlia garantien aquest suport amb armes, homes i recursos als rebels . 
L’Exposició Internacional donava la possibilitat de denunciar el que estava succeint a Espanya i 
els principals intel·lectuals i artistes del moment no defugiren el compromís . El Pavelló es convertí 
així en una de les eines propagandístiques, avalada per la qualitat de les peces artístiques que s’hi 
exposaven, en uns moments en què la Guerra Civil encara no estava decidida . S’esmerçaren tots els 
recursos possibles, des de la col·locació d’un gran retrat de Federico García Lorca, el poeta assassinat 
pels feixistes, fins als fotomuntatges en què s’explicaven les realitzacions republicanes, les obres de 
teatre, les vetllades poètiques, les col·leccions de ceràmica, vestits i artesania populars, les repre-
sentacions de dansa i cant, els cartells —clarament de motius polítics i de denúncia de l’agressió 
feixista—, etc . Però, sens dubte, la inclusió del mural del Guernica de Picasso, que denunciava la 
participació de la Legió Còndor en el bombardeig de l’emblemàtica ciutat basca, les escultures d’Al-
berto (El poble espanyol té un camí que el condueix cap a un estel), de Juli González (La Montserrat), 
del mateix Picasso (Cap de dona i Dama Oferent), de Francisco Pérez Mateo (la Banyista i l’Ós), la 
Font de Mercuri d’Alexander Calder, el mural de Joan Miró (El pagès català en revolta) i obres d’altres 
artistes contribuïren a fer del Pavelló de la República un edifici emblemàtic que persistí en el record 
molt després de la seva demolició i de la fi de la Guerra Civil espanyola .

El Pavelló del govern espanyol a l’Exposició Internacional de París de 1937 deixà petjada en el 
record, tant pel que fa a l’edifici com per les obres que s’exposaren . De la mateixa manera que la 
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Introducció          11

Segona República espanyola havia deixat també una petjada inesborrable en tota una generació 
de demòcrates que poc després veien com el feixisme encenia la foguera de la més mortífera de les 
guerres . A Espanya, a Catalunya, la Segona República es convertí en el referent de la memòria de-
mocràtica, perquè, més enllà dels errors —molts més dels desitjables— i de la repressió —en molts 
casos èticament injustificada, políticament innecessària i moralment rebutjable—, contenia valors 
que mai els hi podria arrabassar la dictadura: la legitimitat democràtica —la dictadura és filla d’un 
cop d’estat militar contra el govern legítim del moment—, la legitimitat moral i la modernització 
social, legislativa i democràtica que representava . La dictadura ho anorreà tot: el sistema educatiu, 
les millores socials, els avenços legislatius i les llibertats . En molts casos, ha calgut esperar més de 
cinquanta anys per recuperar algunes de les iniciatives legals i socials republicanes . Certament, la 
repressió fou terrible: afusellats, llargues condemnes de presó, tortures, pallisses, depuracions, «llis-
tes negres», misèria, por . . . Però, més enllà de tot això, una repressió més subtil, més callada, que no 
ha deixat estadístiques . La privació a tota una generació —i les següents— dels projectes de rea-
lització personals forjats en la joventut . De nou, després de tants anys de lluita i patiment, la porta 
de la il·lusió i l’esperança es tancava de nou . Com sempre . No, pitjor que mai, perquè en esclatar la 
Segona Guerra Mundial els republicans que no havien pogut sortir d’Espanya es quedaren verita-
blement sols davant la maquinària assassina del franquisme . Afortunadament, però, una gran part 
de la intel·lectualitat republicana havia marxat a l’exili . La resta fou afusellada, morí a la presó o fou 
silenciosament rehabilitada si estava disposada a pagar el preu de la claudicació .

En acabar-se l’Exposició Internacional de París, el Pavelló fou desmantellat i les obres que s’ha-
vien exposat emprengueren camins diversos . Algunes, malauradament, es varen perdre o són il-
localitzables; d’altres acompanyaren als seus autors a l’exili . I, en el record, el Pavelló de la Repú-
blica passà a ser, a pesar del seu caràcter efímer, una de les obres més representatives de la riquesa 
de l’avantguardisme espanyol i català, perquè fou a Catalunya on les avantguardes havien assolit 
una més gran expressió creativa gràcies a un important grup d’artistes i arquitectes que havien be-
gut dels nous corrents artístics, culturals i urbanístics del primer terç del segle xx, que de manera 
brillant sintetitza Lourdes Cirlot . El Pavelló i les obres exhibides a París passaren a representar allò 
que podia haver estat i que no fou, perquè la dictadura ofegà dràsticament tota innovació creadora 
imposant un rígid retorn a les formes artístiques tradicionals, és a dir, conservadores, i perquè la més 
gran part dels principals artistes del moment es trobaven a l’exili . La dictadura manllevà tot un món 
de possibilitats creatives (culturals, educatives, socials i polítiques) i el bescanvià pel negre túnel de 
la irrellevància artística i l’erm cultural .

Hagueren de passar més de cinc dècades perquè el record tornés a prendre forma material . Fou 
amb ocasió dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 quan el llavors alcalde de la ciutat, Pasqual Ma-
ragall, decidí refer el Pavelló que havia fet a Montjuïc Mies van der Rohe amb motiu de l’Exposició 
Internacional de Barcelona de 1929 i, atès que es conservaven els plànols, la maqueta, fotografies i 
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12        Espai, art i memòria: el Pavelló de la República

filmacions, bastir la rèplica del Pavelló de la República de 1937 a la Vall d’Hebron . Com assenya-
len els arquitectes Miquel Espinet i Antoni Ubach, la tasca arquitectònica d’aquesta reconstrucció 
presentà dificultats que van resoldre gràcies al coneixement de l’obra de Sert, a la interpretació de 
la documentació disponible i a la lògica constructiva . Fou una molt bona pensada, perquè, més 
enllà de la utilització que se li donaria durant la celebració dels Jocs Olímpics, recuperava un lloc 
de memòria . Certament, no era l’original . Certament, com explica Lola Harana, des de 1997 té 
una funció acadèmica i, sobretot, de salvaguarda d’un important fons documental i bibliogràfic que 
s’amplia contínuament, i el detall del qual ens presenten Olga Giralt i M . Lourdes Prades, sobre la 
Segona República, la Guerra Civil, l’exili, la dictadura i la transició . Però també és cert que, com 
molt bé diu José Manuel Rúa, «l’actual Pavelló no és cap mena d’invent; és una reproducció d’un 
edifici històric emblemàtic per la seva càrrega simbòlica i, per què no dir-ho, ideològica . . . El Pavelló 
nascut durant els Jocs Olímpics no era original, però era verídic, evocava i reproduïa un espai real 
tal com va ser dissenyat i construït en el seu moment . . . És una reproducció fidedigna del Pavelló 
de 1937 i que recorda el motiu de la seva construcció, el seu context històric i [tota] una sèrie de 
valors» . Doble espai de memòria si considerem, com s’acaba d’assenyalar, que al seu interior guarda 
una important documentació que constitueix una eina indispensable per a qualsevol estudiós que 
vulgui treballar el període que va de 1931 a 1980 . Per aquesta doble condició d’espai de la memòria, 
com a edifici i com a arxiu i centre documental, creiem, en definitiva, que la rèplica del Pavelló 
de la República, setanta anys després de la construcció i el desmantellament de l’original, segueix 
mantenint viu l’esperit amb què fou bastit: la denúncia de l’agressió feixista contra el govern legítim 
de la Segona República i l’afirmació dels valors democràtics i les llibertats .

Rafael Aracil
Antoni Segura

Centre d’Estudis Històrics Internacionals
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Les avantguardes artístiques  
als anys trenta
Lourdes Cirlot

L’època dels anys trenta i, de manera específica, la corresponent a la Segona República (14 
d’abril de 1931–1 d’abril de 1939), va estar marcada a Espanya per un gran afany de renovació en 
tots els àmbits artístics . En diferents ciutats es van proclamar manifestos, es van publicar revistes, es 
van realitzar exposicions i es van portar a terme activitats diverses que tenien com a finalitat essen-
cial la transformació profunda de l’art . No en va, en altres llocs d’Europa els artistes i intel·lectuals 
havien portat a terme, en les dues dècades precedents del segle xx, canvis radicals en la major part 
dels països . Així, a Alemanya, a principis de segle, molts artistes es van alçar en contra de la polí-
tica del Kaiser Guillermo ii i pot dir-se que, en part, l’expressionisme va néixer de la necessitat de 
renovació . Els fauvistes a París no es van comprometre des d’un punt de vista ideològic, però, no 
obstant això, la seva revolució formal no va ser menor que la dels expressionistes . A partir d’aquests 
moviments artístics van sorgir-ne d’altres, com el cubisme i el futurisme, que van contribuir en gran 
mesura a fer que la imatge de la realitat es distorsionés de manera definitiva per molt temps . L’abs-
tracció va ser, sens dubte, el moviment artístic més agosarat que va obrir les portes com cap altre a 
l’experimentació constant . I el 1916 va arribar l’escàndol dadà, trencant amb tot el que els precedia 
i obrint un camí sense tornada cap a l’obertura infinita de les manifestacions artístiques . El 1924 
André Breton va publicar el Primer Manifest del Surrealisme donant pas a un art marcat per la seva 
relació amb l’inconscient i amb el món oníric . Els artistes de la Bauhaus a Alemanya, durant els 
anys vint, van saber conciliar el llegat romanticoexpressionista amb la veneració racionalista per la 
màquina, donant com a resultat obres realment innovadores i sorprenents .

Així doncs, pot afirmar-se, sense temor, que les dues primeres dècades del segle xx van ser ex-
traordinàriament productives i en les quals els artistes van innovar i van experimentar de manera 
constant . El resultat van ser magnífiques creacions que, en l’actualitat, es troben als museus d’art 
contemporani de tot el món . 

Els artistes a Espanya no havien tingut fins als anys vint massa interès per les avantguardes i 
aquestes gairebé no van fructificar . No obstant això, existeixen casos determinats d’artistes que sí 
que van necessitar canviar i oblidar la tradició i l’academicisme . L’artista més representatiu dintre 
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16        Espai, art i memòria: el Pavelló de la República

d’aquesta línia va ser Pablo Picasso . En marxar a París a inicis del segle xx i en inaugurar el 1907 
una tendència clau per al posterior desenvolupament de les arts com és el cubisme, Picasso es va 
convertir en el punt de mira de la majoria d’artistes joves espanyols, com Juan Gris i, més tard, Joan 
Miró i Salvador Dalí . El fet que Picasso hagués triat París com a lloc per viure i treballar va tenir 
també gran transcendència, ja que, amb el pas del temps, aquells joves pintors també van sentir la 
necessitat d’anar-se’n a treballar a la capital francesa, animats per l’èxit del seu precursor .

 Artistes catalans a París

Joan Miró es va instal·lar a viure a París l’any 1922, encara que els seus contactes amb Catalu-
nya van ser constants . Aviat es va relacionar amb André Masson i amb els surrealistes parisencs . A 
partir de 1925 Breton consideraria Miró com un dels millors representants de la pintura surrealista . 
Per la seva banda, Salvador Dalí, que s’havia fet amic de Federico García Lorca i de Luis Buñuel a 
la Residencia de Estudiantes de Madrid, va decidir anar a viure a París l’any 1929, acompanyat per 
Gal·la —per aquell temps dona del poeta surrealista Paul Eluard— que ja mai no l’ abandonaria .

Va ser Salvador Dalí precisament qui va participar de manera molt activa en la renovació de l’art 
a Catalunya, ja que abans de marxar a París, l’any 1928, va publicar, al costat de Sebastià Gasch i 
Lluís Montanyà, l’anomenat Manifest Antiartístic Català o Manifest Groc . Aquest manifest que, amb 
el seu llenguatge directe i agressiu s’inspirava en els manifestos futuristes i dadaistes, va ser un dels 
punts de partida de l’avantguardisme a Catalunya . No cal oblidar que adlan (Amics de l’Art Nou) 
se’n va nodrir essencialment i que, a més, altres manifestos com el d’Àngel Planells, Crítics Infal·
libles, publicat a Blanes el 1930, van aprofundir en la idea d’enderrocar d’una vegada per sempre l’art 
més tradicional, així com les opinions conservadoristes de la crítica . 

El fet que Joan Miró, realitzant un suprem esforç de superació, hagués pogut crear un estil propi a 
partir de La masia —obra que no va agradar als surrealistes—, i evolucionés cap a noves concepcions 
com les desenvolupades a Terra llaurada, Paisatge català o El caçador i El carnaval de l’arlequí, entre 
1923 i 1925 —totes elles obres que van entusiasmar els surrealistes i van ser publicades en la revista 
La Révolution surréaliste— va ser, sens cap dubte, un dels detonants per al canvi experimentat per 
Salvador Dalí l’any 1927 . Aquest any Dalí va pintar la que pot considerar-se la seva primera obra 
surrealista, La mel és més dolça que la sang, en la qual, a part de múltiples elements que connecten 
amb la psicoanàlisi freudiana, es percep una atmosfera clarament onírica .

Així, dos dels pintors essencials en el surrealisme són dos catalans, Miró i Dalí, i en ambdós 
casos, malgrat la distància existent entre Barcelona i París, cap dels dos va oblidar Catalunya . Més 
aviat tot al contrari, ja que els seus contactes amb familiars i amics van ser constants i el seu exem-
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Manifest «Crítics infal·libles» signat per Àngel Planells . Blanes, 1930 . 
[Col·lecció particular de l’autora] .

ple va ser seguit amb interès per 
alguns joves artistes . Miró es va 
convertir, juntament amb Mas-
son, en el màxim exponent de 
la via automàtica del surrealis-
me, mentre que Dalí ho va fer 
de la via onírica . 

Pel que concerneix Picasso, 
cal assenyalar que, encara que 
no era català, ell se sentia molt 
pròxim a Catalunya i als cata-
lans, ja que havia viscut diver-
sos anys a Barcelona i conser-
vava alguns bons amics . A més 
Picasso no podia oblidar que 
van ser precisament els com-
ponents del grup d’Els Quatre 
Gats qui el van animar a anar 
a viure a París . Malgrat que 
Picasso no va formar mai part 
del moviment surrealista, pot 
dir-se que sempre va estar molt 
pròxim als surrealistes i va ser 
molt amic d’André Breton . És 
important recordar que Breton 
—que formava part del consell 
de redacció— va encarregar a 
Picasso la portada del primer 
número de la revista surrealis-
ta Minotaure, dirigida per Ski-
ra i Tériade, publicada entre 
1933 i 1939 . Aquesta revista 
es convertiria en la publicació 
més significativa i luxosa de 
totes les revistes surrealistes . 
Picasso va crear per a la por-
tada un collage esplèndid . S’hi 
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podia distingir un dibuix representant un Minotaure, disposat sobre una sèrie d’elements engan-
xats —un fragment de paper de plata, fulles seques, un tros de tira de paper d’empaperar amb 
motius florals i un paper dels que s’utilitzen en pastisseria per disposar els pastissos— sobre un 
fons de paper ondulat d’embalatge, clavat amb xinxetes sobre el suport . El collage va ser acceptat 
immediatament i va aparèixer com a portada de la prestigiosa revista . Un dels articles publicats 
en aquest primer número de Minotaure va ser el d’André Breton entorn de Picasso que duia per 
títol «Picasso dans són élément» . En el seu article Breton parla de l’obra de Picasso, Composició 
amb papallona, collage realitzat l’any 1932 . L’artista hi va disposar una papallona dissecada, al cos-
tat d’una fulla, també real, i uns personatges esquemàtics, constituïts per materials heterogenis 
com fusta i tela . Els tons d’aquesta composició resulten bastant monocromàtics i pertanyen a una 
subtil gamma de verds .

El fet d’integrar un insecte deuria cridar poderosament l’atenció de Breton que, com molts al-
tres surrealistes, estava completament fascinat per la vida dels insectes . No pot oblidar-se, per altra 
banda, que la papallona és considerada per la psicoanàlisi el símbol del renaixement i que, a més, 
va aparèixer en moltes obres surrealistes, com, per exemple, en el film Un chien andalou de Buñuel i 
Dalí . Per la seva banda, el mateix Breton realitzaria l’any 1935 un Poema·objecte, en el qual també 
va integrar una papallona dissecada . 

Amb tota probabilitat la figura del Minotaure va ser el precedent de la famosa planxa de l’aigua-
fort titulada Minotauromàquia, realitzada per Picasso l’any 1935 que sempre s’ha considerat, tant des 
d’un punt de vista iconogràfic com compositiu i formal, com a obra precursora del Guernica, obra 
pintada per Picasso l’any 1937, destinada al Pavelló de la República en l’Exposició Internacional de 
París aquest any .

Amb Guernica Picasso donava un pas encara més innovador, si és possible, que amb determina-
des experiències del passat . Concebuda com un veritable mural per la seva gran grandària i amb la 
restricció cromàtica que la caracteritza, Guernica es va convertir en un autèntic punt de partida per 
a altres obres, les dels expressionistes abstractes nord-americans . 

No obstant això, cal assenyalar que l’obra no va entusiasmar a tothom dins de la Segona Repú-
blica, ja que, com se sap, Picasso no va representar cap bombardeig en la seva tela . Aquesta falta de 
realisme era absolutament lògica en el discurs picassià, però molta gent no va acabar d’entendre la 
pintura . Encara en l’actualitat no deixen de sorgir-ne interpretacions . Els seus personatges —el toro, 
el cavall, l’au, el guerrer, les quatre dones i el nen— tanquen un misteri profund que Picasso mai no 
va voler desvetllar . Quan se li proposaven lectures iconogràfiques de la seva pintura —com la que 
va fer Juan Larrea— Picasso ni negava ni afirmava res, simplement li semblava bé que els altres in-
terpretessin la seva obra de la manera que ho feien . Ell no desitjava involucrar-se en interpretacions; 
ell l’havia pintat i això era suficient . 
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Resulta evident que l’interès que el Guernica suscita en persones de tot el món la converteix en 
una obra extraordinària, davant la qual el més encertat seria percebre-la com un missatge simbòlic 
de la lluita entre el bé i el mal, la claredat i la foscor, al·ludides pel blanc i el negre .

 AdlAn (Amics de l’Art nou)

El 23 d’octubre de 1932 es van presentar els 
estatuts d’adlan (Amics de l´Art Nou), asso-
ciació cultural la finalitat essencial de la qual 
consistia a protegir i ajudar a desenvolupar les 
manifestacions artístiques en qualsevol àmbit, 
al marge de qualsevol ideologia política . La seu 
social es va establir als locals del gatcpac (Grup 
d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés 
de l’Arquitectura Contemporània), al passeig de 
Gràcia número 99 de Barcelona . Els arquitectes 
d’aquesta última associació hi tenien sales des-
tinades a activitats culturals com conferències i 
exposicions . 

Van ser Joan Prats i Carles Sindreu els qui 
van organitzar les primeres reunions i els qui 
van pensar en els possibles socis d’adlan . En-
tre aquests caldria citar als joiers Ramon Sunyer 
i Rogeli Roca; les germanes Montserrat i Núria 
Isern, directores de la Galeria Syra; Antoni i 
Miquel Albareda, propietaris de l’Hotel Bristol; 
Joaquim Gomis, Josep M . Junoy, Adelita Llop i 
Mercè Ros . Entre els artistes es trobaven Joan 
Miró i Salvador Dalí; el músic Robert Gerhard; 
els arquitectes Josep Lluís Sert, J . Torres Clavé 
i J . B . Subirana; així com els escriptors Sebastià 
Gasch, Lluís Montanyà, M . A . Cassanyes i J .V . 
Foix . Van comptar així mateix amb la participa-

ció de diversos col·laboradors de L´Amic de les Arts, la famosa revista de Sitges (1926-1929), entre els 
quals es trobava el mateix Federico García Lorca . 

Manifest del grup ADLAN (Amics de l’Art Nou) . 
1932 . [Col·lecció particular de l’autora] .
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La idea d’aperturisme i multidisciplinarietat va estar present des dels inicis en les activitats pro-
mogudes per adlan, encara que també és cert que l’avantguarda que va presidir-ne la major part 
va ser el surrealisme . A més els contactes amb París van ser continus, com també ho van ser amb 
Madrid, a través de Guillermo de Torrre, i amb Tenerife, gràcies a Eduardo Westerdahl .

La sèrie d’exposicions portada a terme per adlan des del moment de la seva aparició l’any 1932 
va ser realment significativa, tant pels artistes convidats a exposar com per les temàtiques i les obres . 
Així, per exemple, Alexander Calder va poder mostrar a Barcelona el seu Circ més petit del món . 

Un dels locals on més exposicions i activitats culturals es van fer fou la Llibreria Catalònia, di-
rigida per Josep Dalmau, on va tenir lloc la mostra d’obres de Dalí el desembre de 1933 . Pocs mesos 
després, el febrer de 1934 es van presentar en sessió privada les últimes realitzacions de Joan Miró i 
ja el desembre del mateix any es van mostrar al públic a la Galeria Syra . El novembre d’aquest any 
va ser Àngel Planells, el surrealista de Cadaqués, el convidat a exposar la seva obra a les galeries 
d’art de la Llibreria Catalònia .

A partir de 1935 adlan es va dedicar a promoure exposicions realment singulars per aquell 
temps, com la d’«Arte de los primitivos de hoy», en la qual podien contemplar-se obres d’Àfrica, 
Oceania i Amèrica Central . És evident que l’interès per aquest tipus de manifestacions provenia del 
surrealisme . Per altra banda, també va ser idea dels Amics de l’Art Nou donar a conèixer joves artis-
tes i per aquest motiu el març de 1935 van organitzar l’exposició de Ramon Marinel·lo, Jaume Sans 
i Eudald Serra, tots ells deixebles d’Ángel Ferrant, escultor d’origen madrileny que havia participat 
de manera molt activa en la difusió de l’avantguardisme a Catalunya i que en aquells moments es 
trobava a Madrid impartint classes d’escultura . 

Exposicions veritablement significatives des del punt de 
vista de la seva repercussió van ser les dedicades a Hans Arp 
(març de 1935) i Man Ray (juny de 1935), ambdues a la Joie-
ria Roca del passeig de Gràcia de Barcelona . 

La primera exposició organitzada per adlan a Madrid va 
ser la d’Antoni García Lamolla (desembre de 1935) que va te-
nir un gran èxit i va propiciar que després es presentés a Lleida 
(gener de 1936) . L’obra de Picasso no va trigar a exposar-se a 
Barcelona (Galeria Esteve, gener de 1936); en la mostra es 
van reunir peces de diferents etapes, des de 1909 fins a 1935 . 
El febrer del 36 aquesta exposició va passar a Madrid, on pot 
dir-se que ja existia una seu d’adlan dirigida per Guillermo de 
Torre . Es va aprofitar l’exposició de Picasso per donar suport 
a la institució i, a més, es van publicar els estatuts en castellà . 

Invitació per a l’exposició de Man Ray, 
realitzada a la Sala de la Joieria Roca 
del Passeig de Gràcia de Barcelona .  
[Col·lecció particular de l’autora] .
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En els mesos que van seguir, les activitats organitzades per adlan van anar in crescendo . Així, a 
Madrid va poder veure’s una petita mostra d’escultures d’Alberto i a Barcelona es va realitzar una 
important exposició surrealista sota el títol «Logicofobista» . La veritat és que en aquesta ocasió van 
participar artistes madrilenys com Juan Ismael i Maruja Mallo, al costat d’Artur Carbonell, Leandre 
Cristòfol, Ángel Ferrant, Esteve Francès, A . Gamboa–Rothwos, Antoni García Lamolla, Ramon 
Marinel·lo, Joan Massanet, Àngel Planells, Jaume Sans, Nadia Sokalova i Remedios Varo .

Abans de l’esclat de la Guerra Civil van poder organitzar-se a la seu d’adlan de Madrid dues 
exposicions; una va ser la dedicada a Maruja Mallo i l’altra a Mariano Rodríguez Orgaz . 

L’última exposició va ser l’organitzada per les seus de Barcelona, Madrid i Tenerife de manera 
conjunta . Va tenir lloc al Cercle de Belles Arts de Tenerife i es va titular «Exposició d’Art Con-
temporani» . S’hi van poder contemplar pintures i objectes surrealistes pertanyents als artistes Hans 
Arp, Willi Baumeister, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Max Ernst, Luis Fernández, Ángel Ferrant, 
Georges Hugnet, Juan Ismael, Marcel Jean, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Antoni García Lamo-
lla, Joan Miró, Ben Nicholson, Luis Ortiz Rosers, Domingo Pérez-Mink, Kurt Seligmann, Sophie 
Täuber Arp, Yves Tanguy i Eduardo Westerdahl, entre els més destacats .

Façana i interior de la Joieria Roca de Barcelona, obra realitzada per Josep Lluís Sert l’any 1933 . Reproduïda a la revista 
D’Ací i D’Allà, número 179 extraordinari, desembre de 1934 . [CEHI-ABPR] .
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 Publicacions i activitats a favor de la difusió de les avantguardes

Molt poc després de proclamar-se la 
Segona República, el 29 d’abril de 1931 va 
aparèixer en el periòdic madrileny La Tier·
ra el manifest de l’Agrupación Gremial de 
Artistas Plásticos (agap) en el qual s’as-
senyalava la necessitat de portar a terme 
transformacions profundes en els àmbits 
artístics . Entre els signants del manifest es 
trobaven artistes i intel·lectuals que havi-
en participat en els Salons Independents 
dels dos anys anteriors . No obstant això, 
l’Agrupació no va poder dur a terme cap 
dels seus objectius, perquè es va dissoldre 
ràpidament . 

Dos llibres especialment importants 
apareguts l’any 1931 són el de Guillermo 
de Torre, Itinerario de la nueva pintura es·
pañola i el de Ramón Gómez de la Serna, 
Ismos .

A Catalunya el grup del gatcpac pu-
blica, l’any 1931, els primers quatre nú-
meros de la revista que difondrà les seves 
idees i obres, la famosa AC . Un any més 
tard Guillermo Díaz Plaja publica, en una 
edició de La Revista, el seu llibre L’avant·
guardisme a Catalunya i altres notes de la crí·
tica, en el qual porta a terme un estudi de l’avantguardisme català entre 1912 —any en què Dalmau 
va realitzar a la seva galeria la primera exposició de pintura cubista en tot l’Estat— i 1930 . 

També el 1932 apareixerà a València una nova revista, Orto, dirigida per Civera i Renau, qui 
com a director gràfic va introduir-hi molts fotomuntatges . A Santa Cruz de Tenerife Eduardo Wes-
terdahl dirigiria la revista Gaceta del Arte de la qual, entre 1932 i 1936, apareixerien trenta-vuit 
números . Els temes tractats van ser molt diversos, ja que incloïen textos que abordaven qüestions 
de caràcter teòric i sociològic, relatius a l’art d’avantguarda, però també es tractaven temàtiques 
derivades de les dues tendències més significatives de l’època: el racionalisme i el surrealisme .

Portada de l’últim número de la revista AC: documentos de activi·
dad contemporànea, número 25, juny de 1937 . [CEHI-ABPR] .
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La Sociedad de Artistas Ibéricos (sai) publica a Sant Sebastià la revista Arte, de la qual, no 
obstant això, només apareixeran dos números, el de 1932 i el de 1933 . El juny de 1933 va sorgir a 
Madrid la revista —homònima de la francesa—, dirigida per Rafael Alberti, Octubre, Escritores y 
Artistas revolucionarios . 

És evident que paral·lelament a totes aquestes publicacions que van aparèixer relacionades amb 
les avantguardes artístiques també n’hi va haver moltes d’altres que exposaven problemàtiques di-
verses relatives a l’àmbit literari . 

L’any 1934 van veure la llum dos nous llibres . Un de caràcter general sobre les avantguardes, 
escrit per Eduardo Dieste, que duia per títol Introducción a una lógica del arte, i l’altre sobre Torres 
García, escrit per Guillermo de Torre . La veritat és que Torres García havia tornat a Espanya 
l’any 1933, després d’una llarga estada a París i que en un temps rècord va aconseguir organitzar 
l’anomenat Grupo de Artistas de Arte Constructivo, entre els quals es trobaven Moreno Villa, 
Palencia, Luis Castellanos, Maruja Mallo, Alberto Sánchez, Manuel Ángeles Ortiz, Rodríguez 
Lluna, Díaz Yepes i, com és lògic, el mateix Torres García . Només van poder exposar les seves 
obres en una sala del Salón de Octubre madrileny, però el més interessant va ser que van aconse-
guir mostrar per primera vegada a Espanya una obra de l’escultor Julio González que Torres García 
havia portat de París . 

La labor de Joaquín Torres García a Espanya a favor de l’Arte Constructivo va estar lligada prin-
cipalment a tot un seguit de xerrades i conferències que va pronunciar en diferents llocs, abans de 
tornar l’any 1934 al seu Uruguai d’origen . 

Una de les revistes més importants de la Catalunya dels anys trenta era D’Ací i d’Allà, el direc-
tor de la qual era A . López Llausas i la seva seu administrativa es trobava a la Llibreria Catalònia 
de Barcelona . S’hi tractava de temes diversos d’actualitat i el desembre de 1934 va aparèixer un 
número extraordinari de Nadal, dirigit per Josep Lluís Sert i per Joan Prats . Textos i il·lustracions 
estaven pensats per divulgar l’art contemporani en totes les seves manifestacions; però a més es 
tractava també d’establir connexions entre aquest tipus d’art i el passat remot o recent . També els va 
interessar donar a conèixer les magnífiques peces de l’art arcaic i de l’art primitiu, a fi de subratllar 
les possibles relacions formals amb l’art del segle xx . Es van publicar així mateix alguns manifestos 
futuristes, puristes, neoplasticistes i fins i tot un fragment del manifest constructivista de Gabo i 
Pevsner, publicat a Moscou el 1920 . També es va incloure un resum de les teories entorn de l’abs-
tracció de Kandinsky . Com és lògic, tampoc no podien faltar en aquest número articles i fotografies 
d’arquitectura de finals del segle xix i de les primeres dècades del xx . 

Un interessantíssim article de Cassanyes abordava el tema de la màgia des de la perspectiva del 
surrealisme; Carles Sindreu signava un text sobre Miró i el mateix Cassanyes escrivia també sobre 
Salvador Dalí . En un extens article Sebastià Gasch aprofundia en l’art d’avantguarda a Barcelona . 
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Sumari de la revista D’Ací i D’Allà, número 179 extraordinari, hivern de 1934 . [CEHI-ABPR] .
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També es podien veure, en les pàgines d’aquest, número fotografies de models amb les últimes peces 
imposades per la moda d’aquell moment . 

Així aquest número D’Ací i d’Allà arribaria a constituir un veritable al·legat a favor de les avant-
guardes del segle xx i, al mateix temps, es convertiria en òrgan difusor de l’art d’avantguarda, as-
sociant-lo per primera vegada a l’art primitiu i també als corrents de moda en el vestir . Quan es té 
entre les mans aquest famós número de la revista es comprèn el que afirma Tàpies quan assenyala 
que per a ell va ser decisiu fullejar la revista, malgrat que per aquell temps ell només comptava amb 
onze anys d’edat . És evident que aquest número va contribuir en gran mesura a obrir les portes a l’art 
contemporani, no només a Catalunya, sinó també en altres llocs de l’Estat espanyol . 

L’any 1935, a Madrid, Manuel Abril va publicar el llibre De la naturaleza al espíritu. Ensayo crítico 
de la pintura contemporánea desde Sorolla a Picasso . A València va aparèixer la revista, dirigida per 
Josep Renau, Nueva Cultura, de clara ideologia esquerrana . 

Tenerife va ser escenari, l’any 1935, de la visita de part del grup surrealista a l’illa —André 
Breton i la seva dona, Jacqueline, i l’escriptor Benjamin Peret— . Es van fer dues exposicions: una 
entorn dels objectes surrealistes i, una altra, de pintura i escultura surrealista, del catàleg de la qual 
es va encarregar el mateix Breton . Es va publicar també a Tenerife un número del Boletín Internaci·
onal de Surrealismo.

 Surrealistes a Tossa de Mar 

En els últims temps, arran de la important exposició organitzada pel mncars (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía) de Madrid el gener–abril de 2004 entorn de l’artista surrealista francès 
André Masson, s’ha posat de manifest, gràcies als documents utilitzats, la importància que va tenir 
el fet que aquest artista decidís venir a Espanya l’any 1934 i que, després de viatjar per diferents llocs 
de Castella i Andalusia, s’instal·lés aquest mateix any a la població catalana de Tossa de Mar . Mas-
son es traslladava des d’allà amb freqüència a Barcelona i a altres llocs de Catalunya . El desembre 
ell i la seva parella, Rose Maklès, cunyada de Georges Bataille, es van casar i en van ser testimonis 
Joan Miró, el seu amic des de 1922, i Georges Duthuit . 

La iconografia de la pintura de Masson evidencia l’impacte que per a ell va tenir Montserrat . 
Una nit, durant una de les seves excursions, ell i la seva esposa van haver d’acampar a cel ras a la 
muntanya i aquesta experiència va tenir per a ell un caràcter místic que després hauria de rememo-
rar en les seves pintures sobre Montserrat . 

Durant uns mesos, fins a l’esclat de la Guerra Civil, Tossa de Mar es va convertir en lloc de tro-
bada d’amics i familiars d’André Masson . Així, el maig de 1935 va rebre la visita de Georges Bataille 
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i el juliol la de Georges Limbour . En aquesta època Masson continuava la seva relació amb els seus 
amics francesos, escrivint-se amb Michel Leiris i amb Daniel H . Kahnweiler . 

L’any següent, al mes d’abril, Bataille torna a Tossa i prepara amb Masson la famosa revista 
Acéphale . Sorgeix un nou ésser mitològic, l’Acèfal, que deriva clarament d’una pintura realitzada per 
Masson poc abans, L’Home solar .

En el número del mes de juny de la revista Minotaure apareix un text de Bataille, il·lustrat amb 
pintures de Masson, entre les quals sobresurt, pel seu caràcter màgic, Alba a Montserrat . Gràcies 
a aquesta tornada a la temàtica mitològica i màgica, André Breton torna a valorar positivament 
l’artista —ambdós s’havien distanciat per opinions divergents a principis dels anys trenta— . En 
aquesta nova etapa de la seva amistat amb l’ideòleg del surrealisme, Masson és convidat a participar 
en l’Exposició Internacional de Surrealisme a Londres el juny de 1936, mostrant-hi catorze pintures . 
És interessant advertir que en aquesta exposició es van poder veure obres d’artistes espanyols com 
Picasso, Miró, Dalí i Àngel Planells, al costat de la de surrealistes d’altres països europeus . 

La família Masson va romandre a Tossa fins al mes de desembre de 1936 . Quan la situació es va 
fer insostenible, van tornar a França . A París, a la Galerie Simon, va tenir lloc l’exposició «André 
Masson: Espanya 1934–36», que tingué un èxit rotund . Durant els mesos que Masson va treballar 
a Tossa en l’època de la guerra va realitzar uns dibuixos extraordinaris que reflectien, en ocasions, 
un dramatisme intens, mentre que en uns altres es tractava d’ironitzar entorn d’aquells que eren 
enemics de la República . 

 Repercussions a llarg termini 

El període de la guerra espanyola va ser nefast en tots els sentits, però, per descomptat, el món de 
l’art es va veure terriblement i molt negativament afectat . Aviat es van veure cercenades les lliber-
tats que donaven suport als processos de creativitat i els resultats no van trigar a percebre’s . 

El període següent a la Guerra Civil no va ser millor . Els artistes significatius seguien fora d’Es-
panya . Picasso no tornaria mai i tampoc no deixaria que tornés el seu Guernica a Espanya estant 
Franco al poder . 

Salvador Dalí s’estava des de 1940 als EUA i no tornaria fins al 1948 . Miró, en canvi, va tornar 
a Catalunya l’any 1942 . No obstant això, fins diversos anys més tard no va tenir l’oportunitat de 
mostrar la seva pintura .

L’avantguardisme que havia aconseguit impregnar les manifestacions artístiques de la primera 
meitat dels anys trenta a Espanya havia desaparegut i tan sols en quedaven mers vestigis . L’art tor-
nava a ser conservador i ningú s’atrevia a trencar de nou amb el pes de la tradició . 
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Va haver de transcórrer bastant temps fins que l’any 1948, a Catalunya, uns joves artistes i intel-
lectuals van decidir mirar de nou cap al surrealisme . Es tractava del grup Dau al Set que, amb la pu-
blicació d’una revista homònima, van establir les bases d’una nova sensibilitat cap a l’avantguarda, 
desembocant en l’informalisme . 

A Madrid, una mica més tard, el 1957 es formaria el grup El Paso que va publicar manifestos i que 
va advocar per una mirada cap a l’art expressionista abstracte i informal . Lentament el món de l’art va 
recuperar la confiança i sobretot la gosadia per plantar cara a les postures ancorades en el passat . 

Lourdes Cirlot
Catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona
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L’arquitectura dels anys trenta
Jordi Puig i Batalla

Sempre s’ha fet èmfasi en la complexitat de l’arquitectura, no sé si entesa de forma generalitzada, 
però sí pel que fa a l’arquitectura moderna . Els anys trenta formen part d’aquesta arquitectura, no 
podem fer un farcell de la dècada sense tenir en compte les influències dels anys anteriors i les re-
miniscències cap als posteriors .

Quan ens apareix el terme modern, sempre ha estat en relació amb el temps més proper, més 
immediat, més recent; és per això que molts arquitectes d’èpoques passades han considerat la seva 
arquitectura com a moderna . És clar que cada època ha tingut el seu estil propi i ha pogut concebre la 
seva identitat d’acord amb l’esperit veritable i amb el sentit del temps amb què ha estat identificat . 
Però realment el concepte d’arquitectura moderna ha estat el sorgiment de l’arquitectura de finals 
del segle xix i principis del segle xx, una arquitectura reaccionària contra les anteriors modernitats 
de principis del segle xix . Els arquitectes que anaven empenyent fort per tal de deixar de costat les 
idees academicistes dels anys passats, van abandonar per sempre l’eclecticisme que tanta discussió 
havia provocat anteriorment .

Pavelló Alemany . Exposició Internacional de Barcelona, 1929 . Mies van der Rohe .
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Ville Savoye . Poissy, 1929-1931 . Le Corbusier .

Casa de la cascada . Millrun, Pensilvània, 1936 .

Sanatori 
de Paimio . 
Finlàndia, 
1929-1933 . 
Alvar Aalto .
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Els principals creadors d’aquesta reacció en l’arquitectura anomenada moderna, podríem dir que, 
d’entre altres, són Frank Lloyd Wright, Miers van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto o Louis I 
Kahn, que amb el pas de les dècades han acabat generant un simbolisme arquitectònic, cosa que en 
el pensament ideològic d’algunes tendències posteriors ha estat fins i tot mític . 

Hem de ser conscients que tots ells, i no només ells, —tenim també Erich Mendelson, Giuseppe 
Terraqui, Ignacio Gardella, Walter Gropius (en la seva etapa més madura) i Maxwell Try, Gerrit 
Rietreld, Josep Lluís Sert i Josep Torres Clavé (gatpac) a Catalunya— amb la seva obra havien de 
sorgir aleshores amb una arquitectura que reflectís, mitjançant volums i formes, la realitat contem-
porània del moment, deixant aquelles formes i estils més clàssics i de reminiscències històriques . Era 
l’arquitectura de volums i geometries nítides . Era la inclinació a la simplicitat i la singularitat dels 
espais i de les formes . Era allò diferent de la nova creació respecte als seus predecessors .

William J . R . Curtis, en el seu llibre La arquitectura moderna des de 1900, ha escrit: «L’arquitectu-
ra és un art complex que abasta la forma i la funció, el símbol i el fi social, la tècnica i les creences» . 
I segueix: «En aquest cas, tan inadequat seria catalogar simplement els detalls de l’estil com deixar 
reduïda l’arquitectura moderna a una peça d’escacs d’interessos classistes i ideologies socials en 
conflicte» . 

És evident que la que anomenem arquitectura moderna ha sorgit en un món, en unes cultures, en 
uns fòrums d’importants transformacions, tant en l’àmbit social com en el tecnològic . L’arquitectura 
moderna ha estat present en les pre, entre i post guerres . Això ha impactat en les societats, ha marcat 
les ideologies, ha transformat les religions, ha contribuït al canvi rural a l’estat col·lectiu urbà, ha 
satisfet necessitats i funcions .

A les darreries del segle xix es produeix una important innovació tècnica en l’arquitectura . És 
l’aparició del formigó armat . Aquest material incideix, evidentment, en qualsevol anàlisi de les 
construccions del segle xx . L’ús del formigó armat dóna lloc al nou aspecte dels edificis . La seva 
característica visual plana fa que no es produeixin elements ornamentats, amb estructures cobertes 
planes, s’imiten formes granítiques netes i volums clarament definits .

Aquesta arquitectura iniciada amb aquestes formes espacials, d’arestes vives, edificis i construc-
cions netament simplificats amb agrupació de volums, hi ha qui la va anomenar en aquells inicis 
«arquitectura nova i despullada». En trobem exemples en l’arquitectura d’Adolf Loos, Josef Hoff-
mann, Le Corbusier, Mies van der Rohe, tal com hem esmentat anteriorment . És en el moment en 
què la societat i la crítica reacciona davant d’ella . Es trenca amb les línies de l’Art Nouveau, que va 
suposar al començament del nou segle la transformació de l’eclecticisme del segle xix en les noves 
actituds que donaven pas a les arquitectures del segle xx . L’Art Nouveau va tenir el seu clímax en 
l’exposició de París de 1900 . Potser podríem dir que l’Art Nouveau ha estat com un moviment del 
segle xix que s’introdueix en el segle xx . Podríem definir-lo com un estil de transició amb la seva 
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creativitat, l’experimentació en les formes i l’avantguardisme de l’expressió que va preparar el camí 
a l’aparició d’una etapa de desenvolupament diferent, d’un vocabulari inicial de superfícies planes, 
paraments de vidre amb obertures estretes, llargues i horitzontals, sistemes estructurals valents i 
expressius que van dotar les formes cubistes que els arquitectes van expressar amb les formes geomè-
triques pures i amb la interpretació dels espais amb interiors simplificats .

 l’Art nouveau

Serien prou definitòries les paraules del crític Henry-Rusell Hitchcock quan diu que «va oferir 
el primer programa internacional per a una renovació bàsica de l’arquitectura, que de fet el segle xix 
s’havia proposat realitzar» i que «l’Art Nouveau és, sens dubte, la primera etapa de l’arquitectura 
moderna europea, si per arquitectura moderna entenem abans de res el rebuig total de l’historicis-
me» . L’Art Nouveau abandona la monumentalitat de l’arquitectura del moment per anar a unes 
creacions molt més lleugeres i espacials, tot aprofitant els elements de ferro i vidre . L’Art Nouveau, 
pel que fa a la seva arquitectura més expressiva i creativa, s’engloba entre el 1893 i el 1905 .

Tenim arquitectes com Víctor Horta, Hector Guimard i Van de Velde . En les millors obres 
d’aquests arquitectes, el caràcter espacial de la seva arquitectura i dissenys es va anar transformant 
de forma fonamental, anant cap a una visió més social i a realçar les institucions per a les quals es 
construïa .

Es podria pensar en unes consideracions semblants en la visió de les obres de l’arquitecte català 
Antoni Gaudí . S’ha de conceptuar la seva arquitectura de sentit extravagant realment amb un estil 
totalment personal de principis del segle xx —el darrer dels romàntics o el primer dels moderns .

A Catalunya tenim el modernisme, moviment romàntic, individualista i antihistòric que va ser 
paral·lel a l’Art Nouveau, al Jugendstil alemany o al Sezessionsstil austríac .

 l’època d’entreguerres

Passada la primera guerra europea, a Weinar es va fundar, per part de Walter Gropius, la Bauhaus, 
una escola de disseny, d’art i d’arquitectura . Cal considerar-la com l’experiment pedagògic més im-
portant de la primera meitat del segle xx . L’esperit i els ensenyaments d’aquesta institució es van 
estendre per tot el món . En l’ensenyament de les formes entrava l’estudi de les formes naturals, 
de la geometria i dels principis fonamentals de la construcció dels edificis, del coneixement dels 
espais, dels colors i sobretot de les formes . Cal veure el professorat per captar l’abast cultural i la 
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idiosincràsia de l’ensenyament: el 1919, el pintor Johannes Itlen, el pintor Lyonel Feininger i l’es-
cultor i ceramista Gerhard Marcks; el 1920, el pintor i escriptor Georg Muche; el 1921, Pau Klee 
i Oskar Schlemmer; el 1922, Wassily Kandinsky; el 1923, el pintor, decorador i tipògraf Laszlo  
Moholy-Nagy .

 Edifici de la Bauhaus .  
Walter Gropius, 1925-1926 . 

L’escola es va traslladar a Desseau el 1925 i va ser dissolta el 1933 a Berlín . El seu darrer director va 
ser Mies Van der Rohe . Va desaparèixer davant la victòria, a Alemanya, del nacionalsocialisme .

Durant els anys que van seguir la primera guerra europea, en l’àmbit de l’arquitectura es trasllada 
tot a la utilització dels anomenats nous materials, encara que molts d’ells ja eren clàssics anterior-
ment: el vidre, l’acer i sobretot el formigó armat . Com ja s’ha esmentat, s’adopten les línies rectes 
—els racionalistes— o les trencades o corbes —els expressionistes— que de fet no és més que la 
consolidació dels treballs dels arquitectes precursors de la primera, si es pot dir així, generació mo-
derna —Frank Lloyd Wright als Estats Units, Auguste Perset a França, Adolf Loos a Àustria o Peter 
Behrens a Alemanya .

Als anys trenta, és ben cert que tots els països europeus volien gaudir d’obres arquitectòniques 
d’aquests arquitectes i que volien trencar amb les idees passades d’aquests arquitectes joves amb 
noves tendències .

El progrés d’aquesta arquitectura depenia de la seva acceptació a tots els nivells socials . Per tant 
era molt important la cooperació activa dels governs, que al principi no era massa acceptada per 
ells . Aleshores va ser necessari que clients particulars i adinerats, i d’idees obertes cap a les noves 
tendències, acompanyessin aquests projectes .
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Els concursos i les exposicions van proporcionar aquesta arquitectura . Es va manifestar en grans 
magatzems, botigues, edificis comercials, edificis industrials i habitatges unifamiliars grans i de certa 
luxositat . Això era contradictori als objectius exposats als ciam anteriors als anys trenta .

 cIAM . congrés Internacional d’Arquitectura Moderna

El ciam es va fundar l’any 1928 . Es va considerar com el principi de la «fase acadèmica» de l’ar·
quitectura moderna i de les noves tendències .

Estimulats pel gran ressò que va tenir l’exposició Weissenhof 
de 1927, amb els conjunts d’habitatges (Weissenhof siedlung) de 
Ludwig Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, Bruno 
Tant, Peter Behrens, entre d’altres —Mies Van der Rohe a més va 
ser l’autor de l’ordenació urbanística del conjunt d’unitats cúbi-
ques—, Le Corbusier i Siegfried Giedion van organitzar el 1928 el 
ciam i al castell La Sarraz, a Suïssa, 
de la senyora Hélène de Mandrot .

S’hi van tractar les interrelacions 
entre l’arquitectura i l’urbanisme . 
En aquest congrés es concretarà que 
«l’arquitectura hauria de tornar al seu 
veritable àmbit, que és l’econòmic, 
el sociològic, i, en el seu conjunt, es-
tar al servei de la persona humana» . I 
també declarava que «la urbanística 
és la planificació dels diversos espais i 
ambients en els quals es desenvolupa 
la vida material, sentimental i espiri-
tual en totes les seves manifestacions, 
individuals i col·lectives, i comprèn 
tant els assentaments urbans com els 
rurals» .

La següent reunió del congrés, el ciam ii, va tenir lloc a la ciutat de 
Frankfurt el 1929 . Va ser dirigit per l’arquitecte Ernst May, expert en 
habitatges socials . Els debats van ser sobre l’habitatge mínim (eistenz 
minimum) per a un mínim de necessitats .

Urbanització Weissenhof siedlung .  
Mies van der Rohe, 1927 .

Weissenhof siedlung, Le Cor-
busier, 1927 .

Weissenhof siedlung, Mies 
van der Rohe, 1927 .
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Ja als anys trenta, el ciam iii va ser a Brussel·les . Es va seguir amb el debat sobre l’habitatge, però 
es van començar a plantejar els plans urbanístics centrant-se en la terminologia gràfica de la seva 
confecció .

El ciam iv, que va tenir com a tema la ciutat funcional, va tenir lloc al juliol i a l’agost de 1933 . 
Es va fer al vaixell Patris, entre Atenes i Marsella . Anomenat i considerat com el primer congrés 
romàntic, hi van predominar els criteris de Le Corbusier i dels arquitectes francesos . El congrés, 
dedicat a la costa d’Atenes, va tractar el problema urbanístic i les solucions per corregir els seus 
defectes . Les normes formulades són realment dogmàtiques i de caràcter general . Es defineixen amb 
una rígida zonificació funcional dels esmentats plans urbanístics i s’aporta un únic tipus d’habitatges 
urbans com a «blocs de pisos, alts i molt separats, que és on existia la necessitat d’allotjar una alta 
densitat de població» . És en aquest congrés on Alvar Aalto coneix els reconeguts arquitectes de 
l’arquitectura moderna: Le Corbusier, Mies Van der Rohe i Walter Gropius .

Fins a la Segona Guerra Mundial, se segueix amb el debat de quines haurien de ser les funcions 
urbanes específiques de les grans ciutats . 

En el període de 1939-1945 l’arquitectura europea va estar virtualment en punt mort . Van ser 
els països americans els que van substituir Europa com a punta de llança de l’arquitectura moderna . 
La majoria dels grans arquitectes europeus van anar als Estats Units i van aprofitar el parèntesi de 
l’arquitectura europea per iniciar nombrosos projectes que cal considerar de gran escala en el con-
tinent americà .

Els ciam van seguir després de la Segona Guerra Mundial .

 gATePAc–gATcPAc

Aquestes eren les sigles del Grupo de Artistas i Técnicos Españoles para el Progreso de la Ar-
quitectura Contemporánea, associació d’arquitectes constituïda com a secció espanyola del cirpac, 
que era el Comitè Internacional per a la Resolució de Problemes de l’Arquitectura Contemporània 
i representant als congressos del ciam . Va ser creat a Saragossa l’any 1930 a instàncies del gatcpac, 
que era el Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània, i va 
impulsar l’avantguarda artística i arquitectònica dels anys trenta tot seguint els principis desenvo-
lupats per la Bauhaus, el racionalisme de Le Corbusier i les connotacions de l’arquitectura moderna 
europea i americana .

Dins del gatepac, en l’àmbit espanyol tenim arquitectes com Fernando García Mercadal, José 
Manuel de Aizpurúa, Luís Vallejo i Joaquin Labayén, entre d’altres .
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Ja hem esmentat que el gatepac es va crear a instàncies del gatcpac català . Aquest va tenir 
com a personalitats clau Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Subirana . Aquests arquitectes 
mantenien estrets vincles amb Le Corbusier i estaven dedicats a buscar solucions urbanístiques per 
a la ciutat de Barcelona . Van formular el seu Pla General l’any 1933: era bàsica l’edificació baixa 
amb pati, tot seguint la idea del Pla Cerdà, però es pretenia obtenir una alta densitat . Estava en joc 
un nou model de gestió urbana, unit als temes centrals del debat polític del moment, i una proposta 
radical de reforma de la propietat i el règim de zones i espais . El model, la demostració d’aquesta 
gestió, la idea, ens porta a la construcció de la Casa Bloc (1932-1936), complex residencial per a 
classes socials a Barcelona: edifici de 7 plantes, variant dels habitatges à redent de Le Corbusier, però 
adaptats al clima i a la vegetació mediterrània . Aquesta construcció radicalitza els aspectes debatuts 
en els congressos del ciam, tenint en compte la problemàtica de l’organització col·lectiva dels ser-
veis . És important el concepte ideològic del projecte .

Casa Bloc . Barcelona, 1932-1936 . Vistes dels edificis actuals rehabilitats .

El 1932, el gatcpac inicia l’elaboració del Pla Macià . El pla, amb illes de cases de 400 x 400 
m, proposa una alternativa radical a l’estructura del Pla Cerdà . Així implica nous plantejaments 
funcionals i una reestructuració total dels sistemes de circulació . A les illes de cases es disposa d’un 
sistema continu dels inmeubles à redents, amb una estructura oberta en contraposició als blocs tan-
cats característics de la urbanització anterior .

És important l’obra del Dispensari Central Antituberculós a Barcelona (1934-1936) projectat 
per Josep Torres Clavé, Josep Lluís Sert i Joan Subirana . Aquesta obra desenvolupa un llenguatge 
similar, amb planta en forma de ela, edifici que aprofita al màxim la llum i la ventilació naturals .
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L’estreta relació que es crea entre els arquitectes i les obres 
del gatcpac amb la política de la Generalitat de Catalunya és 
l’element més característic de l’historial arquitectònic barceloní . 
I això també comporta la situació social de tot el grup, a l’evolu-
ció de la qual contribueix de manera molt notable Josep Torres 
Clavé, promotor de la formació del Sindicat d’Arquitectes de Ca-
talunya el 1936, protagonista, juntament amb les organitzacions 
del moviment obrer, de la lluita per una organització del sector de 
la construcció i del règim del sòl . El període de la Guerra Civil i 
el seu final comporta necessàriament la desaparició de l’espai on 
l’avantguarda arquitectònica havia pogut exercir una funció autò-
noma respecte al poder polític .

En la primera postguerra, l’avantguarda de l’arquitectura moder·
na va adquirir el caràcter de moviment en el seu intent de configu-
rar models que fossin una alternativa tant per a l’arquitectura com 
per a la ciutat tradicional . L’interès per racionalitzar l’habitatge 
per a les masses socials, per a la gent treballadora, va portar a un 
estudi i a una anàlisi de la seva tipologia, amb noves propostes 
urbanístiques on tinguessin cabuda aquestes noves tipologies edifi-
cadores . Eren nous models d’organització espacial davant la ciutat 
tradicional (la Ville Radieuse la Grasstadt o les Siedlungen”) .

L’any 1931, Philip Johnson i Henry Rusell Hitchcock van or-
ganitzar la primera «Exposició Internacional d’Arquitectura Mo-
derna» al museu d’Art Modern de Nova York . Hi van aparèixer 
Le Corbusier, Walter Gropius, J .J . Pieter Oud i Mies Van der Rohe 
com a líders de la nova arquitectura . Val a dir que, juntament amb 
els arquitectes vinculats a la Bauhaus o figures tan significatives 
com Le Corbusier, s’han d’esmentar Alvar Aalto, E .G . Asplund, 
Arne Jacobsen i els equips racionalistes del gatepac–gatcpac .

Dispensari Central 
Antituberculós . Barcelona, 
1934-1938 .

Biblioteca d’Estocolm . 1920-1028 .  
Erik Gunnar Asplund .

Casa del Futur . 1929 . Arne Jacobsen .

140208tripa_pavello.indd   37 3/3/08   10:11:03



38        Espai, art i memòria: el Pavelló de la República

Aquestes tipologies arquitectòniques van seguir durant tota la dècada dels anys trenta i durant 
unes quantes més, una vegada acabada la Segona Guerra Mundial .

 Pavelló de la República

Pavelló de la República. «Exposició Internacional d’Arts i Tècniques en la vida moderna». 
París 1937. Primerament hauríem de dir que les exposicions del segle xix van ser uns exponents 
d’avenços arquitectònics i tècnics, amb construccions més pròpies dels enginyers que dels arqui-
tectes . En les exposicions del segle xx, almenys fins l’any 1937, eren molt pocs els aspectes a tenir 
en compte pel que fa als avenços tècnics i arquitectònics, però és clar el triomf i l’exposició dels 
principis de Le Corbusier i de l’arquitectura racionalista del moment . Per tal de veure el marc en 
què es trobava el Pavelló de la República, el Pavelló Espanyol dels arquitectes Luís Lacasa i Josep 
Lluís Sert, caldria fer un passeig pel que va ser, arquitectònicament parlant, aquesta Exposició de 
París de 1937 .

Excepte les més honorables actuacions racionalistes, d’acord amb les tendències del moment, 
entre les quals es troba el Pavelló de la República, tenim que en tots els àmbits i edificis segueix 
l’esperit de l’art decoratiu, antítesi dels nous esperits d’avantguarda, encara que en conjunt es va 
pretendre, al menys intentar, modernitzar l’Exposició .

S’han de considerar els aspectes socials i polítics, sobretot els que es viuen a Europa en aquells 
moments, per no esmentar la situació a Espanya, totalment conflictius en tots els àmbits . Espanya 
estava en plena guerra civil, entre el progrés i el feixisme . Aquest, al mateix temps, era una amenaça 
per al món sencer .

És als pavellons estrangers on es troben les més importants aportacions arquitectòniques . No cal 
parlar dels pavellons d’Alemanya (Albert Speer) i el de la Unió Soviètica (B .M . Yofan), ambdós 
clars exemples d’un classicisme desfasat, davant les tendències del moment, i totalment reaccio-
naris . El pavelló d’Itàlia (Piacentini) era una altra mostra de l’arquitectura feixista, encara que cal 
considerar-la de millor qualitat que l’alemanya .

Com a clars exemples del racionalisme a l’Exposició són el pavelló de la uam —Union des 
Artistes Modernes—, el pavelló Des Temps Nouveaux (Le Corbusier) i el Pavelló Espanyol (Lluís 
Lacasa – Josep Lluís Sert) .

Pel que fa al pavelló de la uam, era de clares idees racionalistes, tenia grans finestrals horitzontals 
a les façanes, de línies rectes, cobertes planes, transparència en els espais, volums allargats i entre-
creuats, perspectives a les zones ajardinades de l’exterior . El pavelló Des Temps Nouveaux, consistia 
realment en una tenda de campanya desmuntable, una estructura d’acer a mode de grans bastides 
formant diverses plantes i tota aquesta estructura estava coberta per una gran lona amb els colors 
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blau, blanc i vermell, subjectada per tirants d’acer exteriors . Es tractava, segons les seves paraules, 
d’una machine à exposer (un museu desmuntable per a l’educació popular) .

Del Pavelló Espanyol, en parlarem més endavant .

Els pavellons dels Estats Units, Anglaterra i Bèlgica, denotaven una total manca d’imaginació 
sense cap aportació a l’arquitectura . Eren un intent, a l’exterior, cap al racionalisme més antiquat, 
en un dels inicis del passat .

Hi havien altres pavellons, amb les idees racionalistes del moment, com poden ser els pavellons 
de Finlàndia (Alvar Aalto) i el de Txecoslovàquia (Kareskar, arquitecte, i Polivka, enginyer) . El 
Pavelló de Finlàndia era un compendi del sentit funcional, els principis racionalistes i tot això por-
tat i adaptat a l’arquitectura del país, començant per la seva construcció de fusta envernissada en el 
seu color natural, els espais interiors oberts a patis, en diferents nivells per salvar la topografia del 
terreny i amb una clara integració en l’espai verd de l’entorn .

El Pavelló de Finlàndia, de forma i concepte cúbic, que no cubista, estava cobert per un mur cor-
tina de vidre, suportat per quatre prims pilars d’acer al terra . A la part inferior del cub hi tenim una 
terrassa en voladís en direcció al riu amb un context d’intent de flotar l’esmentada terrassa sobre ell .

Altres pavellons com els de Suècia, Àustria, Dinamarca i Suïssa, eren una mostra de l’anomenat 
estil internacional, tampoc no caldria fer cap intent per entendre’l, amb aspectes originals que fugien 
dels principis racionalistes descrits anteriorment .

Però en tots ells tenim el vidre en grans superfícies, les cobertes planes, pilars i jàsseres metàl-
liques molt lleugeres i altres materials que fugien dels aspectes pesats . Representa la volatilització 
de l’arquitectura .

Acabant amb el context arquitectònic dels pavellons exposats, hem de considerar clarament 
que des del punt de vista de la millor arquitectura racionalista i de les ensenyances de Le Corbusier 
només trobem dos pavellons que puguin ser considerats com els grans exponents d’aquesta arquitec-
tura a París de 1937 . Van ser el Pavelló Japonès i l’Espanyol .

El Pavelló Japonès (Junzo Sakakura) és una perfecta adaptació dels codis racionalistes amb ele-
ments de l’arquitectura tradicional japonesa . L’elegància, transparència i simplicitat de línies prò-
pies de l’arquitectura japonesa, eren perfectament llegides per a la utilització del vidre i de l’acer . 
Junzo Sakakura va ser deixeble directe de Le Corbusier, amb qui va treballar a París (1929-1936) .

 el Pavelló espanyol

El Pavelló de la República (Luís Lacasa-Josep Lluís Sert) també és un exponent de la tradició 
arquitectònica popular espanyola amb els més perfectes codis del racionalisme . Josep Lluís Sert 
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també va treballar al taller de Le Corbusier a París (1929-1931) i va coincidir en aquesta època amb 
Junzo Sakakura .

A l’hora de descriure el Pavelló de la República, hauríem de veure el seu emplaçament dins de 
l’àmbit geogràfic de l’Exposició . Passant per sota de la Torre Eiffel, traspassant el pont de Iéna cap 
al Trocadero al costat dret dels jardins (en aquella situació, una vegada deixat el pavelló Alemany, 
amb a la dreta el pavelló de Polònia, al darrere el del Vaticà i a l’esquerra el de Noruega, al París 
actual hi ha un espai verd ajardinat) . Ocupava una superfície total de 1 .400 m2 d’un terreny en pen-
dent i irregular . Una característica pròpia del terreny, un arbre que s’havia de conservar, va acabar 
essent un element arquitectònic més del conjunt del pavelló (era un referent a l’escenari del pati, 
on es feien les actuacions) .

La millor descripció del programa funcional de l’edifici, així com per tenir una idea de com esta-
ven definits els espais i la seva utilització, la tenim en el llibre monogràfic del Centro de Arte Reina 
Sofía Pabellón Español 1937 – Exposición Internacional de París, 
que ens el descriu textualment de la següent manera:

«Davant la façana principal es trobava l’escultura d’Alberto 
El poble espanyol té un camí que el condueix cap a un estel, així 
com La Montserrat de Julio González i la Cap de dona de Pablo 
Picasso; la seva Dama Oferent va ser col·locada al jardí, al costat 
de la façana lateral dreta, davant el Pavelló de Polònia . Grans 
fotomuntatges mòbils cobrien en part ambdues façanes .

»Travessant l’entrada, es trobava el pòrtic que ocupava la 
meitat de la planta baixa i, a la dreta, la primera cosa que cridava 
l’atenció era la gran pintura mural de Picasso Guernica . Davant 
del quadre i al centre del pòrtic brillava el mercuri de la Font 
d’Alexander Calder . A l’esquerra es trobaven les vitrines desti-
nades als opuscles, postals i altres publicacions, les oficines i el 
servei d’informació per als visitants . A continuació es passava al 
pati central, tot cobert per un gran tendal corredís . Al fons hi 
havia un escenari emmarcat per l’arbre .

»El pati feia les funcions de sala d’actes i es va condicionar 
per a aquest fi amb fileres de cadires de boga . Es van fer repre-
sentacions de folklore, de teatre i de cine, per a les qual es va instal·lar una cabina cinematogràfica 
darrere l’escenari . La zona dreta del pati, aixecada com una tarima, tenia el bar on se servien produc-
tes típicament espanyols . A la zona esquerra, cap a la rampa d’accés a la segona planta, es trobava la 
Banyista de Francisco Pérez Mateo, i una mica més enrere, en el jardí, l’Ós del mateix escultor .

Façana est i la rampa d’accés al tercer 
pis . A l’inici d’aquesta rampa hi havia 
l’escultura de Francisco Pérez Mateo 
«la Banyista» . [Archivo Juan Negrín 
López, París]
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»La segona planta estava destinada a les seccions de les arts plàstiques i arts populars . Dividida 
longitudinalment per panells mòbils, s’entrava per la secció de les arts plàstiques per seguir el recor-
regut per les arts populars i d’allà una escala portava a la primera planta . En baixar, el visitant veia 
el gran mural de Joan Miró El pagès catalá en revolta, una de les impressionants obres del pintor, de 
grans dimensions i malauradament desapareguda .

»La primera planta estava completament dedicada a la informació, a base de panells amb foto-
muntatges, sobre activitats econòmiques, riqueses nacionals, estadístiques, agricultura, educació, 
previsió, escoles, sanitat pública, missions pedagògiques, etc . Una part important estava dedicada a 
la informació sobre Catalunya en matèria d’agricultura, treball i assistència social .

»Omplint l’alçada d’ambdues plantes hi havia un gran mapa econòmic d’Espanya, de vidre, 
senyalitzat per punts lluminosos i que durant l’exposició anava variant-ne l’aspecte segons el desen-
volupament de la guerra .

»En acabar la visita, a la primera planta, una escala exterior conduïa directament al carrer . Al 
replà de l’escala s’exposaven cartells de la Guerra Civil i les banderes d’Espanya, Catalunya i Euska-
di .» (Pàg . 34, 35, 36 i 37) . 

L’edifici té una superfície construïda de 1 .100 m2 .

El projecte s’aprova per a la seva construcció i el 27 de febrer de 1937 es col·loca la primera 
pedra . Les obres comencen el mes de març . El Pavelló es va inaugurar el 12 de juliol, es va tornar a 
tancar per acabats finals i va tornar a obrir uns dies després de manera definitiva .

Finalització de la visita de 
les autoritats, el dia de la 
inauguració del Pavelló, 
el 12 de juliol de 1937 . 
[Archivo Juan Negrín López, 
París] .
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Constructivament trobem, al pavelló, les idees fonamentals del racionalisme de Sert, amb una 
constant utilització i barreja dels elements propis de les noves tecnologies i de l’arquitectura me-
diterrània: utilització de bigues metàl·liques com a element estructural, de pràcticament tota l’edi-
ficació, parets–murs cortina a les façanes com a elements no estructurals, exponent constant en 
l’arquitectura racionalista .

En conjunt, l’edifici es presenta com un contenidor de gran lleugeresa i transparència, on els 
materials emprats ajuden aquestes característiques i conceptes . El primer pis es presenta amb un tan-

cament de vidre amb petites finestres de ventilació; el segon 
pis té un tancament de plaques ondulades de fibrociment . La 
idea la dóna el contingut: al primer pis es necessita llum, el que 
s’exposa es fa mitjançant panells mòbils a l’interior; a la planta 
segona, el que s’exposa es fa en parets, aleshores la il·luminació 
es fa zenital mitjançant unes plaques de material plàstic sintè-
tic semblant al vidre, alternant-se amb plaques de ciment .

L’edifici tenia una textura plàstica visual amb uns color vius 
i reals, el blanc, el vermell, el gris i el negre, havien de donar 
un aspecte impressionant però sense estridències, seriós .

Els terres interiors eren coberts amb estores de fibra vege-
tal, en el seu color natural, molt propi de l’arquitectura popu-
lar mediterrània . Els paviments exteriors, amb rajoles de ter-
ra cuita per reafirmar el concepte mediterrani . El pati estava 
cobert amb un tendal de roba . Uns altres elements totalment 

mediterranis són les reixes de tancament del pati cap a l’exterior de l’edifici: les grans gelosies de 
fusta, d’influència clarament àrab .

Cal destacar, constructivament i arquitectònicament, la gran rampa existent al pati per accedir 
a la segona planta de l’edifici, de forma el·líptica . La construcció també presenta cantonades arrodo-
nides . És curiós, però aquests elements trenquen amb la rigidesa de les línies rectes que formulen els 
principis del racionalisme, però és una empremta a l’edifici, un referent a considerar .

La part darrera del conjunt edificat i que ubicaven les dependències del bar i vestidors per als 
participants en les actuacions, era conceptuat com una estructura unitària, amb una arquitectura 
senzilla . La cabina de projecció cinematogràfica estava tota adossada a la part del darrere de l’esce-
nari . Aquesta cabina, pintada amb color vermell–sèpia en contrast amb el color blanc de la resta de 
la construcció, és un element flotant respecte al terra, suportat per dos pilars estrets, l’accés a la qual 
es realitza per una petita escala metàl·lica que sembla que no importi al conjunt principal, però que 
és del tot necessària .

Rèplica de l’edifici al seu actual 
emplaçament a la Vall d’Hebron de 
Barcelona . 1992 . [Col·lecció particular 
de l’autor] .
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 Apunts biogràfics

Relació d’arquitectes, els més representatius, que han influït en l’arquitectura moderna, concre-
tament vers els anys trenta . L’exposició, resumida, de les vessants més importants de la seva obra 
es limita fins l’arribada de la segona guerra mundial, per tal de centrar-nos en el període de temps 
corresponent .

AlvAr AAlto. (Kuvitane 1998 – Helsinki 1976 . Arquitecte finlandès . Compromès directament 
amb el procés de renovació de l’arquitectura del seu país a través de la seva activitat crítica, dels 
seus escrits i conferències . L’obra d’Aalto es divideix en tres períodes, el primer, anterior a la 
guerra i centrat al seu país, es caracteritza per una constant evolució d’acord amb una pràctica 
experimental, la introducció de nous elements, la revisió de materials locals i l’aportació de 
l’arquitectura tradicional; planteja una nova concepció de l’espai intern i la integració de l’obra 
a l’entorn en que s’inscriu; manifesta constantment un gran interès pels detalls i acabats que 
mantindrà al llarg de la seva arquitectura . En l’etapa dels anys trenta són importants els seus 
projectes i obres com la Biblioteca de Vipusi (1927-1935) i el Sanatorio de Paimio (1928-1933), 
aquests edificis són de la seva «arquitectura blanca» . Edificis de concepció diferent . L’obra més 
expressiva d’Aalto abans de la segona guerra és la sala Fulandeer en l’Exposició de New York de 
1939 .

En la postguerra participa en les tasques de reconstrucció del país, incidint en el planejament 
territorial, estudis de l’habitatge i l’ordenació dels conjunts . Executa tot tipus de projectes d’ur-
banització i d’edificació, bàsicament tots treballs per les institucions públiques de diversos països 
del món . 

Erik GunnAr AGplund. (Estocolm 1885 – Estocolm 1940) . Arquitecte suec Format a les escoles 
d’Estocolm . La seva obra s’emmarca en la transició de les formes tradicionals al funcionalisme 
des de 1930, amb uns antecedents en obres anteriors . La redacció de projectes en acer i vidre 
comencen en el 1930 en l’Exposició d’Estocolm . Un exponent d’obra anterior als anys trenta és 
la Biblioteca Municipal d’Estocolm (1920-1928), un exponent de la seva evolució a partir dels 
anys trenta és el Crematori del Cementiri Sud d’Estocolm (1935-1940), amb una definició de 
concepció avantguardista però amb un sentit clàssic .

WAltEr Gropius. (Berlín 1883 – Cambridge . Massachussets 1969) . Arquitecte, professor i teòric 
de l’arquitectura i del disseny . Va ser ajudant de Peter Behrens fins 1909 . Va ser company amb 
Adolf Meyer fins la mort d’aquest . Al 1919 va crear i dirigir La Bauhaus mentre anava col-
laborant amb Meyer, per molts la seva gran obra va ser precisament l’edifici de La Bauhaus a 
Dessau, un edifici en doble L, amb predomini de la línia recta, eliminació de la decoració, am-
plies superfícies amb vidre que omplen tot el parament de la façana, l’estructura de formigó en 
columnes que emfatisen la verticalitat del conjunt i que estan trencades per plans horitzontals 
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donant la intenció de l’obertura i tancament dels espais; tot ell és una clara expressió dels nous 
ideals arquitectònics de racionalitat i funcionalitat . 

Quan als edificis sobre tipologies d’habitatges cal esmentar la Colònia Siemensstadt a Berlín, 
allargats i baixos blocs donant a grans espais verds, amb obertures horitzontals donant aquesta 
relació interior – exterior . L’habitatge mínim .

Més tard es va traslladar a Anglaterra (1934-37) i posteriorment a Estats Units on col·labora 
amb Marcel Breuer (1937-41), i amb Konrad Wachsmann (1941-48) . Posteriorment va fer obres 
dins i fora d’Estats Units i de diverses tipologies .

ArnE JAcobsEn. (Copenhaguen 1902 – Copenhaguen 1971) . Un dels més importants arquitec-
tes danesos de l’arquitectura considerada moderna, és qui va introduir al seu país els principis 
d’aquesta arquitectura contemporània . Als anys trenta és quan acaba la carrera i comença la 
seva activitat com a arquitecte, es troba, per l’època influenciat per l’obra de Le Corbusier, Mies 
Van der Rohe i Alvar Aalto, per tal motiu, la seva primera obra Casa pel futur (1929) té un 
caràcter estrictament racionalista; segueix amb aquests principis fins la segona guerra mundial, 
posteriorment a aquesta, els seus treballs es caracteritzen per la utilització del murs – cortina .

luís lAcAsA. (Ribadesella . Astúries 1899 – Moscou 1966) . Arquitecte espanyol . Participa acti-
vament en el moviment racionalista dels anys trenta . Acabada la carrera marxa a Alemanya, 
on treballa i s’especialitza en urbanisme, és un dels introductors del racionalisme urbanístic, 
característic per la reforma dels factor econòmics, polítics i socials . Juntament amb Josep Lluís 
Sert projecta i construeix el Pavelló de la República (1937) a l’Exposició Internacional de París . 
Durant la guerra civil espanyola emigra a la Unió Soviètica .

lE corbusiEr. Charles-Edouard Jeannevet (La Chaux-de-Fonds . Suïssa 1887 – Roquebrune-Cap-
Martin . França 1965) . En el seu període de formació van intervenir diferents factors, un d’ells 
la col·laboració en alguns estudis d’arquitectes com Hoffmann a Viena, Garnier a Lyon i Perret 
a París, l’altre factor: els viatges per Europa i Orient, en aquests va estudiar i connectar amb tot 
tipus d’arquitectura; i un important: la seva associació amb el pintor Amédèe Ozenfant amb qui 
va formular tot el corrent artístic del purisme, en un intent de superar el cubisme .

Le Corbusier va proposar l’ús de volums simples en arquitectura, va definir l’habitatge com 
una màquina per viure. En els anys vint tenim construccions com la casa – estudi d’Ozenfant a 
París (1922); el pavelló de l’Esperit Nouveau per a l’Exposició de les Arts Decoratives i Industri-
als a París (1925) i la ja considerada com dels anys trenta, la Ville Savoye a Poissy (1929-1931), 
totes elles es poden considerar com la culminació de la seva anàlisi tipològica de l’ús simple 
dels volums arquitectònics . En la Ville Savoye apareixen clarament els elements que defineixen 
l’arquitectura funcionalista, on les parets es converteixen en elements de tancament i obertura, 
però no com elements pesants de suport estructural; ens apareixen la posició de les finestres en 
les façanes, les plantes lliures i la utilització de les cobertes planes .
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 L’interès de Le Corbusier no només va ser per la tipologia de l’habitatge sinó que el va fer exten-
siu a tota la ciutat . Al 1922 va fer el primer projecte de ciutat ideal, on aplica la seva estructura-
ció en funció de les necessitats de la vida moderna: circular, treballar i viure; edificis en gran al-
çada al mig, a les parts intermitges cases de sis plantes «à redents» i en la perifèria els anomenats 
«immeuble-villes» . Entre molts estudis i projectes, tenim el Pla Macià a Barcelona (1932) . 

La crisi de 1930 i els anys següents, i la conseqüent segona guerra mundial, van paralitzar els 
encàrrecs importants que eren els únics clients de l’arquitectura francesa d’avantguarda . Alesho-
res Le Corbusier es va dedicar a les investigacions d’urbanisme i als congressos del CIAM . Du-
rant la guerra es traslladà a la «França lliure» . Passada la guerra torna a París, on desenvolupa les 
seves idees dels habitatges com «L’Unité d’Habitation» a Marsella (1947-1952), Nantes-Rezè 
(1952-1957), Berlín (1957) i Briey-en-Forêt (1955-1960) i tot un seguit de grans edificacions 
per tot el món .

JAcobus JohAnnEs piEtEr oud. (Pumerend 1890 – Wassenaaar 1963) . Arquitecte holandès . Amb 
un estil de rebuig de tot historicisme i monumentalitat i la simetria per si mateixa . Adopta les 
superfícies en lloc dels volums prismàtics . S’interessa pel caràcter social de l’arquitectura i per 
l’urbanisme, encara que considera que «en la ciutat actual, no hi tenim res a fer . En l’edifici aïllat 
podem ser purs» . Aquest ideal de puresa hauria de ser un dels factors de l’estil internacional, o 
funcional, al que el neoplasticisme aporta la seva nota més clara .

Dels anys trenta té una obra important com és l’Edifici de la Shell a La Haya (1938), on es 
separa una mica del funcionalisme . Passada la guerra és quan construeix els seus edificis més purs 
i més fidels als seus ideals, que com diu i senyala en «la recerca de formes clares per a exigèn- 
cies evidents» .

MiEs vAn dEr rohE (1886 Aix-la-Chapelle – Chicago . Illinois 1969) . Un dels grans mestres de 
l’anomenat moviment modern i de l’arquitectura contemporània . Considerat com la personali-
tat de més exigent racionalisme i puresa formal . També va treballar en l’estudi de Peter Berhens . 
Va ser el darrer director de La Bauhaus (1930-1933), el seu nomenament va coincidir amb la 
seva obra arquitectònica més típica i significativa de la seva època europea: El pavelló de Bar-
celona de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 i la casa Tugendhat a Brno el 1930 . 
Dissenys lineals, paraments interiors sense continuïtat, trencament d’espais mitjançant mobili-
ari dins d’un espai únic, la distribució dels espais no permeten canvis . 

El 1938 Mies deixa Alemanya i s’estableix a Chicago . Es dedica a La construcció en alçada . 
Aplica l’estructura metàl·lica i els paraments de vidre . Edificis administratius bàsicament .

JosEp lluís sErt. (Barcelona 1902 – Barcelona 1983) . Arquitecte català . Va treballar al taller de 
Le Corbusier a París (1929–1931) . Ha estat un dels arquitectes que més han projectat seguint les 
idees del racionalisme, i això ha portat a la seva difusió . La seva arquitectura també ha fusionat 
el racionalisme amb els aspectes populars de l’arquitectura mediterrània . És juntament amb en 
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Torres Clavé i en Subirana un dels propulsors del GATCPAC català, on es realitzen obres del 
més pur racionalisme, com són la Casa Bloc (1932-1936) i el Dispensari Central Antituberculós 
(1934-1936) .

Amb en Luís Lacasa participa en el projecte i construcció del Pavelló de la República a l’Ex-
posició Internacional de París (1937) .

El 1945 s’estableix als Estats Units, a New York, treballant en plans urbanístics per a suda-
merica i en diferents obres en diversos països .

JoAn bAptistA subirAnA i subirAnA. (Rosario de Santa Fe . Argentina 1909 - ¿? 1978) . Arquitec-
te . Estudia a Madrid, Barcelona i a la Politècnica superior de Berlín . Doctor en ciències exactes . 
Membre actiu en la creació del GATCPAC, va ser-ne soci director (1931-1933) . Va col·laborar 
fins l’esclat de la guerra civil amb en Sert i en Torrés Clavé, en les obres més emblemàtiques de 
l’època: la Casa Bloc i el Dispensari Central Antituberculós . Va col·laborar també, a Madrid, 
amb l’arquitecte Fernando García Mercadal, aquest pertanyent al grup de GATEPAC a nivell 
espanyol .

JosEp torrEs clAvé. (Barcelona 1907 – Els Omellons 1939) . Arquitecte català . Amb Josep Lluís 
Sert, Joan Subirà i un reduït nombre de companys va fundar el GATCPAC el 1930 . Juntament 
amb ells va projectar les obres mestres del racionalisme català, com la Casa Bloc i el Dispensari 
Central Antituberculós . Portà a terme el estudis del Pla Macià per a Barcelona o la «Ciutat 
de Repòs i de Vacances» a Castelldefels . Promotor del Sindicat d’Arquitectes de Catalunya al 
1936 . Ocupà diversos càrrecs públics i de l’Administració . Comandant del Cos d’Enginyers, 
morí en un bombardeig el 1939, a Els Omellons (Les Garrigues) .

FrAnk lloyd WriGht. (Richland Center . Wiscomsin 1867/1869 – Phoenix . Arizona 1959) . Ar-
quitecte nord-americà . Es va iniciar en l’escola de Chicago, on fonamentaven la construcció en 
l’acer . Els seus inicis els va definir amb un concepte de que «l’habitatge ha de respondre al modus 
de per de què l’ha d’habitar» . Va ser l’arquitecte de la construcció «per lliure» amb predomini 
dels eixos horitzontals, grans volums horitzontals, uns cavalcats sobre els altres però sempre se-
guint uns eixos, però mai de simetria; les seves obertures, en els edificis, no són per ser-ho, són 
elements trencadors de la volumetria i exerceixen d’elements estructurals . Juga amb els espais 
interiors i exteriors, amb la naturalesa existent en l’entorn, és la seva teoria del retorn a la na-
tura, les seves arquitectures «Prairies Houses» pretenen confondre’s amb el terreny - caràcter de 
l’ambient natural . L’any 1934-1936, després de nombroses construccions en l’àmbit rural tenim 
la Kaufmann House a Mill Run – Pennsilvània . És el seu clar exponent on per un costat tenim 

horitzontals flotants, les franges de vidre amb la perfileria metàl·lica podria donar una semblança 
als preceptes filosòfics i formals de bona part de l’avantguarda europea dels anys trenta; però 
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evidentment que no era així, però aquest tipus de construcció, si més no, era la pura integració 
del medi natural a l’edificació . Passada la segona guerra mundial va seguir amb projectes de gran 
envergadura, entre ells el Salomon R . Guggeheim Museum, a New York (1956-1959) .

Jordi Puig i Batalla
Arquitecte i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
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Les exposicions internacionals  
fins al 1937
Paola Lo Cascio

«1 de maig. Aquest és un dels dies més grans i gloriosos de les nostres vides, al 
qual, per al meu orgull i alegria, el meu nom i el del meu estimat Albert serà asso·
ciat per a sempre! [...] Els aplaudiments ensordidors i l’agitació de mocadors van 
continuar durant tot el temps del nostre llarg passeig des del final d’un edifici fins 
a un altre. Les cares eren brillants i somrients, i moltes tenien llàgrimes als ulls».

Amb aquestes paraules, la reina Victòria d’Anglaterra relatava en el seu diari l’emoció que li havia 
fet poder inaugurar la primera Exposició Universal, la «Great Exhibition of The Works and Indus-
tries of all Nations», celebrada a Londres el 1851 .

El certamen, que suposà la construcció del famós Crystal Palace —un atrevit i majestuós edifici 
de ferro i vidre al bell mig de Hyde Park, obra de l’arquitecte Joseph Paxton— i la participació de 
milers d’expositors i de milions de visitants d’arreu del món, marcà l’inici de tota una època .

En realitat, la idea de celebrar grans fires expositives, obertes al gran públic, amb la participació 
de la naixent indústria i amb l’objectiu de mostrar els avenços tecnològics i, a la vegada, donar espai 
a les noves tendències arquitectòniques i urbanístiques, és una idea que té una clara arrel francesa . 
Els antecedents directes de la «Great Exibition» es troben a les fires nacionals de la tècnica que 
s’havien celebrat a París a partir del 1798 i que, amb més de deu edicions consecutives, a la meitat 
del segle xix, ja podien comptar amb una consolidació important . 

Tanmateix, ja a partir dels anys trenta del segle, l’èxit de la fórmula de París havia fet pensar en 
una possible internacionalització de l’esdeveniment . La proposta de transformar les fires en interna-
cionals, reforçada pel clima d’obertura derivat de la progressiva eliminació de les barreres comercials, 
es concretà justament el 1849, quan els organitzadors de la fira parisenca prevista per aquell any cur-
saren la proposta al Govern francès —que havia estat, era i seria en el cas gal sempre l’entitat respon-
sable de les exposicions— d’una obertura del certamen a la participació dels altres països . La miopia 
governamental, que veia en aquesta possibilitat vertaders perills d’espionatge industrial, desaconse-
llà donar el gran pas i cedí a Gran Bretanya, dos anys després, la possibilitat de ser el país iniciador 
d’una tradició destinada a marcar de manera destacada tota la història dels decennis successius .
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I és que fins i tot en molta historiografia s’ha parlat d’una època de les grans exposicions . Tot 
i considerar l’expressió potser massa agosarada, és ben cert que els grans certàmens internacionals 
foren, tot i la complexitat del fenomen i les diferències remarcables entre les successives edicions, 
bona mostra d’una època de transformació i obertura, de fe en un progrés —sobretot tecnològic— 
percebut com a inacabable, indiscutiblement benigne i propi d’un món occidental en expansió, 
capaç d’assegurar un canvi radical en la vida de les persones .

El fenomen començat a Londres el 1851 es repetiria en les dècades següents més de cinquanta 
vegades, en formats i amb resultats diversos, involucrant cada cop més grans ciutats d’Europa, dels 
Estats Units i fins i tot d’Austràlia, que acabarien rivalitzant durament entre elles per poder orga-
nitzar una exposició que, com es diria amb una terminologia contemporània, els permetia situar-se 
en el mapa i ser, encara que fos només durant un temps, capitals de la nova societat global, la del 
progrés industrial i tecnològic .

Londres, Torí, Barcelona, Nova York, Filadèlfia, Chicago, Sant Louis, Viena, Milà, Sidney, Mel-
bourne, Copenhaguen, Brussel·les, Àmsterdam, San Francisco, Lieja, només per citar-ne algunes, 
gràcies a les exposicions internacionals tindrien la possibilitat de redissenyar la conformació urbana, 
millorar el sistema de transports, afirmar la importància de la ciutat en tant que metròpoli moderna, 
atreure visitants, desenvolupar un paper de propaganda del propi país . En altres paraules, facilitar 
un procés de modernització .

El cas de París, en aquest sentit, és paradigmàtic . Després d’haver perdut l’ocasió de donar el 
tret de sortida a un fenomen que es demostraria exitós i durable, concentrà tots els seus esforços 
a recuperar el terreny perdut: entre el 1855 i el 1937, la capital francesa no només organitzà vuit 
exposicions internacionals, sinó que aquestes s’imposaren clarament a totes les altres per extensió 
del recinte expositiu —i en conseqüència per les intervencions urbanístiques que representaren— i 
magnificència . En aquest sentit, no sembla pas excessiu afirmar que la seva constància expositiva con-
tribuí no poc en la seva transformació en una capital moderna i universal .

Tot i que les característiques —els cànons, fins i tot es podria dir— dels grans certàmens inter-
nacionals no canviaren pràcticament fins als nostres dies (la competició, l’organització en pavellons 
nacionals o temàtics, la durada, la intervenció urbanística a la ciutat organitzadora, etc .), es pot 
dir que hi ha tres fases ben distintes en el desenvolupament de les exposicions internacionals fins 
a la de 1937 determinades fonamentalment pel moment polític, econòmic i fins i tot ideològic in-
ternacional, que en marcaren la popularitat i feren que es posés l’atenció en un o altre aspecte del 
fenomen .

Una primera fase, que correspondria a aquella que més pròpiament ha estat definida com l’èpo-
ca de les exposicions, arriba pràcticament fins a principis del segle xx i és, sens dubte, el moment 
de més popularitat d’aquestes manifestacions . Es caracteritzà per la importància de la competició 
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pròpiament dita i per l’atenció destacada a la tecnologia i a la indústria . En aquest context, també 
l’arquitectura i les intervencions urbanístiques segueixen la tònica de la importància del desenvolu-
pament industrial: els grans edificis de ferro i vidre —com el ja citat Crystal Palace de Londres—o 
les atrevides construccions a mig camí entre l’enginyeria i l’arquitectura —com la Torre Eiffel, pre-
sentada a l’exposició de París de 1889—, són el rastre més visible d’aquesta tendència .

En aquests primers i fastuosos certàmens foren presentats al gran públic moltes de les innovaci-
ons tecnològiques que conformarien el paisatge, per dir-ho així, de l’època contemporània . Només 
cal pensar en la centralitat donada a l’electricitat en totes les primeres edicions o bé als avenços en 
el camp dels transports i de les comunicacions que representaren el plat fort de totes les fires inter-
nacionals del segle xix . Només per citar-ne alguns exemples, cal pensar que la «Great Exibition» 
de Londres fou el lloc de presentació dels models moderns de locomotores, que el primer model de 
telèfon fou presentat a l’exposició de Filadèlfia de 1876 o, encara, que la il·luminació elèctrica a gran 
escala fou experimentada justament en ocasió de l’exposició de París de 1889 —la primera que es 
pogué visitar també de nit—, en la qual, per primera vegada al món, es veurien també els primers 
gramòfons .

En aquesta fase, els països competien per demostrar la seva capacitat puntera en el desenvo-
lupament industrial; les empreses, per crear contactes i eixamplar els seus mercats; i els ciutadans 
experimentaven, moltes vegades per primer cop a la seva vida, la possibilitat de veure allò que, amb 
o sense raó, consideraven el progrés .

La popularitat d’aquestes manifestacions i la seva incidència fins i tot en els costums és ben reve-
lada no només per l’atapeït calendari (només cal pensar que entre el 1851 i el 1900 se celebraren més 
de 30 exposicions) i per la gran presència de les exposicions en la premsa especialment il·lustrada de 
la època, sinó sobretot per les xifres d’expositors i visitants d’aquests primers certàmens . 

Palau de les Màquines . 
Exposició de París, 1889 . 
Fotògraf: Chevoson . 
Publicada a la revista D’Ací i 
D’Allà, número 179 (1934) .  
[CEHI-ABPR] .
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Segons dades de l’historiador britànic Kenneth W . Luckhurst, a la «Great Exposition» del 1851 
havien participat més de 14 .000 expositors i, fet encara més remarcable per l’època, havia estat 
visitada per més de 6 milions de persones, en un moment en què el turisme de masses estava enca-
ra ben lluny d’arribar . Tanmateix, tot i petites i comprensibles variacions, el nombre de visitants 
i expositors de les edicions posteriors, i independentment de les ciutats on els esdeveniments se 
celebraren, l’estela de l’èxit de 1851 era destinada a durar . Només per citar algunes xifres, es pot 
recordar com a París, el 1855, s’hi congregaren més de 4,5 milions de visitants i 24 .000 expositors; a 
Londres, cinc anys després, 6,4 milions de visitants i 28 .000 expositors; un altre cop a París, el 1867, 
més d’11 milions de visitants i 42 .000 expositors; a Viena, el 1873, més de 5 milions de visitants i 
40 .000 expositors; a Filadèlfia, el 1876 —pel centenari de la independència nord-americana—, més 
de 8 milions de visitants i 30 .000 expositors; el 1878 i el 1889 un altre cop a París, respectivament, 
13 milions de visitants i més de 50 .000 expositors i 28 milions de visitants i 53 .000 expositors; a 
Chicago, el 1893, 27 milions de visitants i prop de 60 .000 expositors .

La carrera tocà el seu punt més alt amb la gran exposició de París del 1900, que, en bona me-
sura, tancava un cicle i n’obria un altre . Amb 83 .000 expositors i prop de 50 milions de visitants, 
esmicolava tots els rècords anteriors . També l’extensió de l’àrea dedicada a l’esdeveniment —i la 
profunditat de la relativa operació de canvi urbanístic— donava bona mostra de la magnificència 
de l’empresa: el recinte expositiu s’estenia per més de 108 hectàrees de sòl al centre de la ciutat i la 
construcció de tot un seguit d’edificis als voltants del Camp de Mart canviaren per sempre més el 
rostre de la ciutat .

Tanmateix, amb l’èxit del 1900, —on, sigui dit de passada, s’havia presentat per primer cop el 
cinematògraf—, s’havia tocat el sostre de les exposicions que es podrien definir de primera generació . 

Tal com ho evidenciaren els mateixos contemporanis, amb el canvi de segle s’assistí a un cert 
cansament del model expositiu nascut el 1851 . Un estudi de l‘historiador de l’art francès H .G . Berger 
dedicat al fenomen expositiu i publicat el 1902, cridava l’atenció sobre l’explotació excessiva de la 
fórmula inaugurada amb la «Great Exibition» i demanava un canvi radical de model per tal de no 
caure en un exhibicionisme exasperat que hauria condemnat aquestes manifestacions a un inexorable 
ocàs .

I era ben cert que amb la relativa difusió —al menys pel que feia els àmbits urbans—de l’electri-
citat, dels avenços de la indústria, de les comunicacions, dels transports moderns, aquests elements 
per ells sols no bastaven ja a garantir un potencial d’atracció suficient . El desenvolupament dels 
intercanvis econòmics i de transmissió de coneixement tecnològics, per altra banda, havien gairebé 
buidat totalment de sentit les exposicions en tant que punts de trobada per fer negocis . 

D’aquesta manera, des de principis de segle i fins al primer gran conflicte mundial, s’assistí a una 
mutació parcial en els pressupostos i en les característiques de les exposicions . Baixava la importàn-
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cia de la competició —sobretot pel que feia als certàmens industrials— i es donava cada cop més 
espai a l’arquitectura, que deixava de connotar-se només per la intrínseca modernitat dels materials 
emprats —com si fos una mena de prolongació de la maquinària exposada . S’obrien les portes a 
aquella que fou definida l’arquitectura decorativa —cal pensar que és tot just l’època del moder-
nisme i de la seva versió francesa, l’art-déco—, i les exposicions augmentaven notablement la seva 
vessant lúdica . No només s’incrementaven en els seus programes les ocasions festives i d’espectacle 
(concerts, representacions teatrals, etc .), sinó que més en general es donava més importància a la 
participació i a la diversió del públic . En aquest context, com ha recordat lúcidament Paolo Brenni, 
fins i tot la ciència i la tècnica —que continuaren sent molt presents en les exposicions—, experi-
mentaren un procés de teatralització destinat a fer-les més accessibles i d’alguna manera consumibles 
per al públic . Així, es popularitzaren tot un seguit d’instal·lacions —simuladors astronòmics, instru-
ments per a la visualització i experimentació dels fenòmens químics i físics, etc . — que encara avui 
en dia són a la base dels models expositius dels moderns museus de la tècnica i de la ciència . Per altra 
banda, en aquesta fase també l’exotisme arquitectònic feia la seva entrada a les grans exposicions, i 
amb la mateixa finalitat: reproduccions fidedignes en miniatura de ciutats i edificis d’arreu del món 
conformaren una mena de parcs temàtics que permetien al visitant realitzar un petit i agradable gir 
en torn al món en menys d’un dia . 

Aquesta nova modalitat d’exposicions, més diversa, i d’alguna manera espectacular, i menys 
lligada a la competició tècnica i industrial pura, continuà tenint cert èxit de públic: en les edicions 
celebrades entre el 1900 i el 1914, el nombre de visitants oscil·là entre set i divuit milions . 

Tot i així, encara que en els primer quinze anys del segle xx les grans exposicions internacionals 
continuaren sent esdeveniments importants, havien perdut bona part de la seva capacitat de ser 
l’esdeveniment global per excel·lència .

I és que en aquesta segona fase de la seva existència es ressentiren —com és lògic per altra ban-
da— del moment de transició en el qual es trobava tot el món desenvolupat . Acabades les eufòries 
positivistes, les societats industrials vivien una mena de cansament per un progrés que ja no era ni 
tan nou ni tan exempt de defectes, i percebien com el capitalisme imperialista i globalitzat prepara-
va el terreny per a l’esclat de diferents guerres, fossin entre nacions o entre classes . 

Els desastres de la Gran Guerra i les seves dramàtiques conseqüències no només provocaren la 
interrupció durant alguns anys de la celebració d’exposicions (sobretot pel que feia a Europa), sinó 
que acabaren per escombrar bona part d’aquella filosofia optimista i cientifista que havia estat a la 
base de l’èxit de les primeres edicions . 

La tecnologia i la ciència, que en un primer moment havien estat unes meravelles que per si 
soles havien merescut l’atenció i la confiança d’organitzadors, expositors i visitants, i després havien 
mantingut l’atractiu transformant-se en una mena de curiositat envoltada gairebé de màgia, ara 
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s’havien tornat les millors i més temibles aliades del militarisme i del nacionalisme agressiu que amb 
la guerra havia posat en dubte la mateixa supervivència del món desenvolupat .

Així, un cop més les exposicions canviaven al ritme del món que les havia creades . Un món que, 
sortit poc abans de la tragèdia, estava ferit i desil·lusionat, dividit pels rancors nacionals heretats de 
la guerra . I que, a més, després de la Revolució d’Octubre i de l’afirmació de les primeres dictadures 
de caire feixista, vivia la confrontació entre projectes de societats totalment diferents .

En aquest quadre, no és pas una casualitat que l’element nacional i ideològic agafés en les expo-
sicions de l’època d’entreguerres una importància molt més destacada que en el passat . 

El canvi de significació d’aquest tipus d’esdeveniments es féu ben palès ja el 1924, amb la cele-
bració de la «British Empire Exibition». A banda d’un antropologisme que avui en dia resultaria 
universalment inacceptable, amb una representació de les cultures dels pobles llunyans sota domini 
britànic encara deutora del tan arrelat mite del bon salvatge, tota la «British Empire Exibition» tras-
puava, començant pel títol mateix, la voluntat d’afirmació d’una superioritat nacional, no ja lligada 
a la tècnica i al progrés, sinó a la dominació cultural, territorial i política . En altres paraules, molt 
més que abans, molt més clarament, l’organització d’una exposició deixava enrere bona part de la 
seva connotació lúdica, d’experimentació i d’intercanvi de ciència i tecnologia per transformar-se 
en un acte de política exterior .

I justament per aquesta nova naturalesa, fou objecte d’una reglamentació internacional . Així, el 
1928, després que més d’un govern ho sol·licités, mitjançant una convenció entre diversos països, 
es creà el Bureau des Exposicions Internacionales (bie), un òrgan diputat a la concessió de les auto-
ritzacions per a l’organització de les exposicions internacionals que establí tot un seguit de normes 
relatives al seu rang —només podien ser declarades universals aquelles que complissin alguns requi-
sits—, i al seu calendari, així impedia a un mateix país la repetició d’aquest tipus de manifestacions 
durant el lapse de temps de quinze anys i d’aquesta manera reconeixia de passada el caràcter de 
propaganda política i nacional del qual eren portadores .

Així, entre els anys vint i trenta, les exposicions, tot i mantenir alguns dels elements de la fór-
mula que tant d’èxit havia tingut en les dècades anteriors, es caracteritzaren per ser cada cop més un 
mitjà de manifestació de la força política, ideològica i nacional dels diversos països en un context 
internacional que es faria cada cop més conflictiu .

La nova mutació de significat de les exposicions es féu evident en la crescuda importància d’al-
guns dels elements que, tot i que sempre havien estat presents en aquest tipus de manifestacions, 
ara es tornaven absolutament centrals . Així, mentre la tècnica, la ciència, la competició industrial i 
les transformacions urbanístiques perdien cada cop més la seva importància, l’arquitectura, l’art, les 
cerimònies oficials d’inauguració i, sobretot, la tematització de l’exposició mateixa, acabaren per co-
brar una supremacia absoluta en tant que possibles transmissores d’un missatge polític determinat . 
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Tanmateix, la regulació del 1928 havia estat una 
manifestació plàstica d’un canvi ja assumit per tothom a 
partir dels primers anys vint i que comportaria un con-
trol molt més estricte dels governs dels diversos països, 
que bregarien per transformar aquestes manifestacions 
en afers d’estat . 

L’exposició de París del 1925, dedicada genèrica-
ment a les arts decoratives, havia estat un bon exemple 
d’aquesta nova tendència . Al llarg de tota la preparació 
de l’exposició, un conflicte havia enfrontat durament 
els arquitectes d’avantguarda francesos amb el Govern . 
L’arquitecte racionalista Le Corbusier, en aquell mo-
ment ja reconegut universalment pels seus mèrits, fou 
convidat a participar pel Govern amb un retard extrem 
i finalment li fou assignat, per construir i exposar la seva 
obra, un terreny marginal i gairebé amagat . Finalment, 
després de superar tot tipus de traves imposades per l’or-
ganització, el seu esplèndid pavelló de l’Esprit Nove-
au —indicat unànimement per la crítica com gairebé 
l’única peça realment remarcable d’aquella edició—, 
construït a corre-cuita, fou vergonyosament rodejat per 
una palissada que només fou retirada en el moment en 
què les autoritats acabaren la seva visita oficial . La inno-
vació i la lliure expressió artística havien topat amb la 
voluntat, estrictament política, d’imposar una arquitec-
tura oficial que hi havia abans de qualsevol altra cosa, de 
realçar la grandeur nacional gala . 

Quatre anys després, Barcelona seguiria la tònica 
de la capital francesa . Com és notori, la capital catala-
na ja havia organitzat una gran exposició universal el 
1888, que havia involucrat bona part de la pujant bur-
gesia local i que havia acompanyat i, en part, accele-
rat aquell profund canvi urbanístic que és a la base de 
la conformació de la ciutat tal com es coneix avui en 
dia . L’exposició del 1929, en canvi, havia estat en bona 
part una operació de pura propaganda política decidida 

Obres per a l’Exposició de Barcelona de 1929: 
La Font Lluminosa (14/12/1917), Parc Laribal 
de Montjuïc (9/11/1917) i Urbanització de la 
muntanya de Montjuïc . Font: Exposición de 
Barcelona: trabajos realizados hasta fines del año 
1919 . Barcelona: Oficinas de la Exposición, 
1920 . [CEHI-ABPR]
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i projectada a Madrid . Deficitària econòmicament des del principi, havia suposat una remodelació 
de la zona de Montjuïc feta sense un pla ben definit i amb pocs recursos, basada en bona part en la 
reconversió d’edificis començats en èpoques anteriors, amb resultats arquitectònics com a mínim 
discutibles . I, tanmateix, els pocs recursos materials i d’idees i la modèstia dels continguts de la ma-
nifestació no semblaren preocupar els organitzadors . Amb la mera celebració de la manifestació i la 
fastuosa inauguració per part de Primo de Rivera i dels reis, els organitzadors ja havien aconseguit 
l’objectiu pel qual l’exposició havia estat realment programada: transformar la ciutat, encara que fos 
només per la durada de l’exposició, en la vitrina de la dictadura .

I, finalment, a París, el 1931, se celebrà una exposició colonial que semblava, més que cap altra 
cosa, una clara resposta política al desafiament llançat per la Gran Bretanya set anys abans .

En definitiva, les exposicions internacionals, dins d’una fórmula constant, foren un fenomen 
que en bona part reproduí, com una mena de mirall, el clima polític, econòmic i fins i tot ideo-
lògic de la societat global de la qual havien nascut . L’«Exposition Internationale des Arts et des 
Tècniques dans la Vie Moderne» de París de 1937, tot i l’àmbit temàtic aparentment acotat, no 
seria una excepció en aquest sentit . Cap al final dels anys trenta, el món estava just a les portes 
d’un xoc global i espantós, del qual la guerra a Espanya era una sinistra anticipació . Al final dels 
jardins del Trocadero, com si es tractés d’una representació plàstica d’un futur més que pròxim, 
s’enfrontaven l’un davant de l’altre els gegantins pavellons de l’Alemanya nazi i de la Unió So-
viètica . Fou en aquest context, carregat de significacions polítiques, que es presentà el Pavelló de 
la República Espanyola . 

Paola Lo Cascio
Investigadora del Centre d’Estudis Històrics Internacionals 
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El Pavelló de la República:  
entre l’art i la propaganda
Elisenda Barbé i Oriol Dueñas

 les exposicions universals i l’«exposició Internacional» de París el 1937 

Les exposicions universals varen néixer a mitjans del segle xix amb la voluntat de ser grans esde-
veniments on els diferents estats es trobessin per poder realitzar intercanvis comercials, industrials 
i culturals, a part de convertint-se en indrets on els diferents països participants podien difondre, 
mundialment, els seus avenços científics i tècnics . Aquests certàmens també varen tenir la seva 
importància per mostrar el prestigi de les nacions que s’encarregaven d’organitzar-los a la resta del 
món . 

Amb l’arribada del segle xx, les exposicions anaren perdent l’objectiu de ser punts d’intercanvi 
comercial i cultural a causa del creixent desenvolupament que experimentaren els mitjans de comu-
nicació social, els transports, etc . Malgrat tot, es continuaren realitzant amb la finalitat de seguir sent 
una finestra per ensenyar a la resta de la humanitat el prestigi i el saber fer del país organitzador . 

L’exposició de 1937 fou la setena que es realitzava a París, xifra prou significativa per mostrar 
la tradició que tenia França a l’hora d’organitzar aquells esdeveniments . Aquella nova exposició 
rebé el títol d’«Exposició Internacional de les Arts i les Tècniques en la vida moderna» i la seva 
voluntat principal fou la de coordinar totes les expressions de l’art i del pensament d’aquell període . 
El recinte en què es decidí ubicar-la fou el mateix que s’havia fet servir per instal·lar l’exposició de 
1900 . L’espai era comprès, per una banda, des de l’escola militar fins al Trocadero, passant pel pont 
de Jena, la Torre Eiffel i el Camp de Mart; i, per l’altra, des del pont Passuy fins el d’Alma, a banda 
i banda del riu Sena . L’Exposició de París de 1937 resultà una de les més completes i controvertides 
de les que s’havien celebrat al llarg de la història . L’ambient social i polític en què s’emmarcà la seva 
organització i posterior celebració no podia ser més conflictiu dins l’Europa d’entreguerres . Per una 
banda, encara eren evidents els efectes de la crisi econòmica mundial de 1929 quan es començà a 
parlar dels preparatius de l’exposició . Aquells efectes foren especialment importants a França, on 
a les repercussions derivades de la crisi econòmica mundial se li afegiren els provocats pels deutes 
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contrets durant la Primera Guerra Mundial . Tota aquella situació acabà derivant en diferents crisis 
polítiques, les quals degeneraren en la caiguda de diversos governs . 

La situació general al món no era menys inestable amb l’inici de les tensions entre diferents es-
tats, les quals provocaren una carrera armamentística sense precedents, i amb l’auge del comunisme 
i el feixisme com a corrents ideològics i polítics totalment contraposats . Tota aquella situació fou la 
que acabà degenerant en el futur conflicte mundial . 

Dins d’aquell clima de tensió constant fou on es desenvoluparen els preparatius de l’Exposició 
Internacional de París . Amb la seva celebració, les autoritats franceses esperaven aconseguir elevar 
la moral de la nació, a part d’intentar fer sortir el país de la crisi econòmica que patia . Se cercava, 
amb aquell projecte, donar feina a milers de francesos que es trobaven a l’atur i, sobretot, aconseguir 
que l’exposició aportés una sèrie de beneficis econòmics que servissin per revitalitzar el país . A part 
de tot això, una altra intencionalitat que cercaven els organitzadors del futur esdeveniment va ser la 
d’intentar frenar l’escalada de tensió existent entre diferents països, buscant que aquell espai fos un 
primer pas perquè aquelles nacions poguessin resoldre els seus conflictes en pau .

Malgrat totes aquelles bones intencions, cap d’aquells objectius finalment no es pogueren assolir . 
Les enormes despeses que s’ocasionaren alhora d’habilitar el recinte, així com la construcció de nous 
espais, provocaren un important deute econòmic, una situació que encara es veié més agreujada 
pel fracàs de les expectatives quant al número de visitants que s’havien establert . Pel que fa a les 
tensions socials, aquestes tampoc no es van veure reduïdes a causa dels permanents conflictes obrers 
sorgits durant el transcurs de les obres, amb vagues que les paralitzaren completament en diferents 
ocasions . Pel que fa al desig d’aconseguir una convivència feliç entre els diferents països en tensió 
constant, també acabà fracassant . L’exposició ja s’inicià amb un dels seus convidats, l’Espanya re-
publicana, en plena Guerra Civil com a conseqüència d’una sublevació militar que rebé el suport 
d’alguns d’aquells països que es trobaven en tensió . Per altra banda, la situació de constant enfron-
tament entre la Unió Soviètica i l’Alemanya nazi també es traslladà al recinte firal amb disputes 
i ofenses constants entre els dos països, les quals quedaven simbolitzades amb els seus pavellons 
corresponents . Uns pavellons que es trobaven situats un davant de l’altre i que, per les grans dimen-
sions i les peculiaritats, es podien considerar com autèntiques armes ofensives de la ja molt propera 
Segona Guerra Mundial . 

 la participació espanyola en l’exposició Internacional de París

Els primers contactes que es donaren entre França i Espanya perquè aquesta darrera participés en 
l’Exposició Internacional de París es produïren a finals de 1934, quan des del Govern francès es va 
fer arribar a les autoritats espanyoles la invitació oficial . Després de múltiples gestions per part de les 
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autoritats espanyoles estudiant la manera com la República havia de participar en aquell esdeveni-
ment, finalment el 26 d’abril de 1936 es comunicà a l’ambaixada de París la confirmació definitiva 
de la participació espanyola a l’Exposició Internacional de 1937 . 

La primera idea del Govern republicà en acceptar aquella invitació va ser la de realitzar un pave-
lló de caràcter comercial i que comptés amb la participació de la majoria d’entitats privades del país . 
Aquell projecte inicial fins i tot va incloure un primer esbós de com havia de ser el Pavelló Espanyol, 
el qual rebria el nom d’Alberg Don Quixot . El futur Pavelló Espanyol havia de ser un indret on la 
gent que el visités pogués tastar diferents productes de la terra, a part de tenir un pati, una sala de 
projeccions i un espai per exposar diferents obres d’art d’artistes espanyols .

Tot això quedà aturat amb l’intent de cop d’estat que es donà a Espanya entre els dies 17 i 19 
de juliol de 1936 i que protagonitzà una part de l’exèrcit i de la societat civil espanyola . El fracàs 
d’aquell aixecament a bona part del territori acabà provocant l’inici d’una llarga i cruenta guerra 
civil . La successió d’aquells terribles esdeveniments motivà, entre altres coses, que la participació 
espanyola a l’exposició de París quedés en suspens .

L’opinió del Govern espanyol sobre la importància de la seva participació en l’«Exposició Inter-
nacional de les Arts i les Tècniques en la vida moderna» canvià dràsticament precisament arran de 
l’esclat de la guerra . Fins aquell moment, la República com a Estat no havia demostrat gaire interès 
en la preparació del que hauria de ser el Pavelló Espanyol . Principalment aquest era concebut com 
un aparador dels atractius turístics del país i de la seva riquesa econòmica i comercial, en el qual 
l’espai central seria ocupat per les majors empreses privades espanyoles interessades a exposar-hi els 
seus productes . 

La subversió de l’ordre polític, social i econòmic que representaren l’inici de la Guerra Civil i 
l’esclat de la revolució feren canviar profundament el sentit del Pavelló . El món empresarial espa-
nyol s’havia transformat de manera substancial, tant amb la col·lectivització d’algunes indústries 
com amb la reconversió de moltes d’elles en indústries de guerra . Era difícil, doncs, estructurar una 
exposició on les empreses hi tinguessin un paper preponderant, tenint en compte que la majoria 
destinaven els seus esforços productius a nodrir les necessitats generades pel conflicte en un context 
de crisi econòmica galopant . 

Havia de ser el mateix Estat el qui donés un nou contingut a la participació espanyola a l’Exposició 
Internacional de París . Luís Araquistain, el nou ambaixador espanyol a París, va veure en el Pavelló 
Espanyol una ocasió única i immillorable per explicar al món les fites assolides des de 1931 per la 
República espanyola, per posar de manifest la solidesa del seu Govern, basat en la democràcia i la 
llibertat, i per reivindicar la dramàtica situació que vivia el poble espanyol en lluita contra el feixisme . 

Després d’uns mesos de certa incertesa entorn de la participació republicana a l’Exposició de 
París, finalment la situació es tornà a reactivar a partir del setembre de 1936, tot coincidint amb el 
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nomenament de Largo Caballero com a president del Govern . El seu nomenament portà a la capital 
francesa un nou ambaixador, Luis Araquistain, qui, a part d’encarregar-se de negociar en nom de 
la República la compra d’armament, també es va fer càrrec de concretar i tirar endavant la parti-
cipació espanyola en l’Exposició Internacional . Des d’un primer moment, l’ambaixador espanyol a 
França es va adonar que aquell esdeveniment podia ser un important aparador per mostrar al món 
el que estava passant a Espanya i de quina manera estava actuant la República . Calia utilitzar aquell 
certamen com una batalla propagandística que calia guanyar a les forces feixistes que s’havien alçat 
contra el Govern legítim republicà . Es volia advertir d’una forma clara del perill que podia suposar 
per a l’estabilitat mundial una possible victòria del feixisme a Espanya . 

D’aquesta manera, l’ambaixador Luis Araquistain donà un nou impuls a les gestions per con-
solidar la participació espanyola en l’Exposició Internacional, el qual variava per complet el rumb 
iniciat mesos abans . Quedava clar, per la nova conjuntura, que calia excloure la idea de presentar un 
pavelló de caire comercial per passar a convertir-se en un edifici d’estat on es poguessin exposar tot 
tipus d’elements de propaganda i d’art, a part de poder realitzar diversos actes encaminats a aconse-
guir els objectius propagandístics assenyalats .

Les recomanacions del nou ambaixador foren ràpidament escoltades pel Govern de Largo Caba-
llero . Com a prova de la confiança dipositada en la persona de Luis Araquistain, foren substituïdes les 
persones que fins aquell moment havien treballat en l’organització de la participació espanyola i no-
menades persones de la seva confiança . Entre finals de l’any 1936 i principis de 1937 foren escollits, 
per al càrrec de nou comissari de l’exposició, el rector de la Universitat de Madrid, José Gaos, i, com a 
arquitecte de l’edifici, Luis Lacasa, al qual posteriorment s’uniria l’arquitecte català Josep Lluís Sert . 

Aquestes darreres decisions serviren per accelerar el projecte del Pavelló . El Consell de Minis-
tres del febrer de 1937 decidí designar els subsecretaris de la Presidència, d’Indústria Pública i Propa-
ganda, com al comitè general encarregat d’organitzar els treballs relatius a l’exposició . Tot i això, els 
veritables responsables del fet que el projecte del Pavelló Espanyol a París acabés materialitzant-se, 
a part naturalment dels dos arquitectes, foren els membres del comissariat general . Aquell comissa-
riat estigué format per les següents personalitats: comissari general del Govern espanyol, José Gaos; 
comissari de Catalunya, Ventura Gassol; comissari del País Basc, José Maria Ucelai .

Així mateix, aquell comitè va tenir dos comissaris generals adjunts, que foren José Luis Vaa-
monde i l’escriptor Max Aub . Com a secretari general actuà Hernando Viñes i, en el càrrec d’agent 
comercial, Emilio Estilles . 

Tant el Govern basc com la Generalitat de Catalunya tingueren una destacada representació 
i participació en l’organització del Pavelló per a l’exposició . En un inici es va pensar dedicar fins i 
tot una secció especial dins del Pavelló tant per al País Basc com per a Catalunya, però finalment 
aquella intenció es va desestimar a causa de l’inici de la guerra i de la manca de recursos .
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La participació de la Generalitat de Catalunya fou molt important . A part del nomenament de 
Ventura Gassol com a comissari, el Govern de Catalunya també organitzà un comitè català a l’Ex-
posició Internacional, el qual va dependre de manera directa d’un president delegat que era directa-
ment designat pel president de la Generalitat . Per una Ordre de 28 de maig de 1937 va ser nomenat 
per aquest càrrec Antoni M . Sbert Massanet . A part del president, aquell comitè català també esti-
gué format per Miquel Josep i Mayol, l’arquitecte Domingo Escorsa Badia, qui col·laborà amb Josep 
Lluís Sert en els treballs del Pavelló i que també formà part del comitè, i Enric Roig i Querol . 

Les activitats portades a terme pel comitè català tingueren una gran rellevància, ja que parti-
ciparen de manera directa en la construcció del Pavelló, així com també en foren responsables del 
funcionament durant el transcurs de l’Exposició Internacional . 

La primera pedra del Pavelló es posà el 27 de febrer de 1937 i hi assistiren diferents personalitats 
estrangeres, a part de l’ambaixador Luis Araquistain, el comissari José Gaos i els arquitectes del 
Pavelló Josep Lluís Sert i Luis Lacasa . Tot i que l’acte de col·locació de la primera pedra es produí 
el febrer de 1937, en realitat la construcció de l’edifici no s’iniciaria fins ben entrat el mes de març 
d’aquell mateix any . 

Després de mesos de feina accelerada per la urgència de finalitzar el projecte abans de la inau-
guració de l’Exposició Internacional, i condicionada per la manca de material i de diners com a 
conseqüència de la guerra, finalment el 12 de juliol de 1937 es va inaugurar de manera oficial el 
Pavelló Espanyol . A la cerimònia d’inauguració, hi van assistir el nou ambaixador espanyol a París, 
Ángel Ossorio i Gallardo, que havia substituït Araquistain el maig de 1937, el comissari José Gaos i 
diverses representacions oficials estrangeres, entre elles el president de la República francesa, l’am-
baixador rus o el ministre de Negocis de Mèxic . 

D’aquesta manera es posà en marxa el Pavelló de la República a l’Exposició Internacional de 
París . Una edificació que es convertí en una joia de l’arquitectura, amb un conjunt en matèria d’arts 
plàstiques excepcional, que comptà amb un grup d’artistes de renom internacional i una interessant 
informació socioeconòmica i cultural a partir de cartells i fotomuntatges que s’encarregaren d’en-
senyar els èxits aconseguits per la República . Però a part de tot això, aquell petit i al mateix temps 
meravellós Pavelló no només va servir per mostrar al món les arts plàstiques i els avenços portats a 
Espanya per la República, sinó que a més a més va voler ser un toc d’atenció a la resta de la huma-
nitat davant les atrocitats que estaven realitzant els feixistes sobre el poble espanyol . 

 el Pavelló espanyol: una fita en la propaganda exterior republicana

El nou projecte per al Pavelló Espanyol, radicalment diferent de l’original, es concebia com un 
potent altaveu per proclamar la legitimitat del Govern republicà, neutralitzar les informacions que 
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el bàndol franquista feia arribar a l’exterior i 
demanar ajuda a les democràcies europees i 
americanes en contra de les tropes franquis-
tes sollevades . Aquesta desitjada ajuda havia 
estat negada al Govern de República amb la 
creació, l’agost de 1936, del Comitè de no 
intervenció, a través del qual les principals 
potències mundials acordaren no interferir 
en el conflicte espanyol per tal d’evitar l’es-
clat d’una guerra de caràcter internacional . 
Malgrat tot, alguns països trencaren aquest 
compromís . La Itàlia feixista de Mussolini i 
l’Alemanya nazi de Hitler oferiren el seu su-
port d’una manera clara i decidida al bàndol 
franquista amb l’enviament d’armament i 
soldats . La República comptava tan sols amb 
el suport econòmic i material de l’urss, en-
capçalada per Stalin, mentre que les demo-
cràcies europees es mantenien al marge i ob-
servaven perplexes el que era l’assaig general 
de la imminent Segona Guerra Mundial . El 
Govern republicà pretenia que països com 
França o Anglaterra es posicionessin al seu 
favor per garantir-li com a mínim els submi-
nistraments d’armes, aliments i combustibles 
que tant necessitava . 

El Pavelló, doncs, s’emmarcà en l’esforç propagandístic que la República va desenvolupar durant 
la Guerra Civil, tant a l’interior del país com cap a les potències exteriors . La propaganda es va 
considerar una arma més de combat per part dels dos bàndols, el republicà i el franquista, i es van 
crear diferents organismes oficials per tal de controlar-la . El Govern republicà va crear, el novembre 
de 1936, el Ministeri de Propaganda, que fou encapçalat pel polític d’Izquierda Republicana Carlos 
Esplà . El maig de 1937, amb la constitució del Govern de Negrín, aquest va quedar integrat en el 
Ministeri d’Estat en forma de subsecretaria . Els seu responsable fou l’arquitecte Manuel Sánchez Ar-
cas . La Generalitat de Catalunya organitzà el Comissariat de Propaganda l’octubre de 1936, dirigit 
per Jaume Miravitlles, i el Govern basc també creà un servei de propaganda autònom . 

La propaganda republicana es va valer de tots els mitjans possibles per tal de propagar les seves 
consignes . Fonamentalment foren remarcables l’ús de la premsa escrita, els cartells, la ràdio i el ci-

Fotomuntatge en reconeixement al General Miaja heroic 
defensor de Madrid . [Archivo Juan Negrín López, París] .
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nema . Pel que fa a la premsa, s’eliminaren tots els diaris i revistes no favorables als partits del Front 
Popular i s’editaren nous rotatius tant a la rereguarda com a les mateixes trinxeres, alguns controlats 
pel Govern i d’altres pels partits i sindicats que li eren afins . L’escassetat de paper i les dificultats de 
distribució de la premsa ocasionaren que no fos un dels mitjans propagandístics més eficaços . 

El cartell fou un dels grans mitjans de comunicació de masses de la Guerra Civil . Moltes de 
les obres produïdes han perdurat amb el pas del temps i s’han convertit en un dels emblemes de la 
República en guerra i de la revolució . Els cartells produïts durant la Guerra Civil s’inspiraren en els 
de la Primera Guerra Mundial i en els de la Revolució Russa . Les parets de les ciutats s’ompliren 
ben aviat de les consignes emeses per les diferents organitzacions amb l’objectiu de mobilitzar la po-
blació . Estèticament els cartells eren simples, atractius 
i, sobretot, impactants, i comptaven amb un missatge 
clar i corprenedor . En aquest terreny va destacar l’obra 
d’alta qualitat i quantitat produïda pel Sindicat de Di-
buixants Professionals de Barcelona, que demostrà el 
seu compromís antifeixista des del mateix 18 de juliol 
posant els seus dibuixos al servei del Govern republicà 
i dels partits i organitzacions sindicals que en formaven 
part . S’ha calculat que en total es produïren uns 3 .500 
cartells entre els dos bàndols . 

L’ús de la ràdio de forma massiva com a element 
propagandístic fou una de les novetats que incorporà 
la Guerra Civil espanyola a la història de la guerra, que 
més endavant es reproduiria a la Segona Guerra Mundi-
al . A causa de l’escassetat de paper, esdevingué el prin-
cipal mitjà de difusió informativa i cultural des del qual 
els ciutadans seguien els progressos de la guerra, ja fos 
des de les emissores oficials —controlades pel Govern 
o pels partits i sindicats que en formaven part— o bé, 
de forma clandestina, des de les emissores que emetien 
a la zona franquista . En el camp radiofònic s’establí una 
veritable batalla informativa entre els dos bàndols, que 
emeteren els discursos més destacats de les principals 
figures polítiques de cada un d’ells . 

Des del bàndol republicà també es van produir di-
ferents pel·lícules documentals i argumentals amb fina-
litats propagandístiques, així com noticiaris setmanals, 

Cartell del dibuixant Lorenzo Goñi, de la 
Unió General de Treballadors-Partit Socialista 
Unificat (UGT-PSU), 1936 . [CEHI-ABPR] .
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a més a més d’organitzar-se passis cinematogràfics de films produïts a l’urss i amb un clar to revolu-
cionari . Barcelona fou un dels epicentres de la producció cinematogràfica republicana . A la capital 
catalana totes les sales de cinema foren col·lectivitzades i tres productores cinematogràfiques hi 
desenvoluparen la seva tasca de forma activa al llarg de tot el conflicte: el Sindicat de la Indústria 
de l’Espectacle, controlat per la cnt-fai, Laia Films, creada pel Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya, i Film Popular, sota control del pce i el psuc . Els documentals i les pel-
lícules de ficció que produïren foren projectats tant entre la població espanyola com a l’exterior del 
país i s’han convertit en un testimoni imprescindible de la Guerra Civil espanyola .

 La propaganda republicana oferia missatges clarament diferenciats segons els seus destinataris . 
A l’interior del país es volia aixecar la moral dels soldats que lluitaven al front, convèncer la rere-
guarda que la guerra era una lluita revolucionària per a la independència nacional en la qual eren 
necessaris els seus esforços i sacrificis, confondre l’exèrcit enemic donant informacions falses sobre 
els moviments de la pròpia tropa o la disponibilitat de recursos, promoure les desercions entre els 
soldats del bàndol franquista i, sobretot, demanar la unitat entorn del Govern republicà . A l’exte-
rior, es volia donar una imatge d’un Govern sòlid, democràtic i liberal, que garantia la protecció de 
la propietat privada, de la indústria i fins i tot de l’Església catòlica, per contrarestar les informa-
cions sobre les persecucions religioses que tingueren lloc durant els primers mesos de la Revolució . 
Un altre dels objectius d’aquesta propaganda era minimitzar la influència que l’urss exercia sobre 
la política del Govern espanyol en guerra, per tal d’atreure les potències democràtiques a la causa 
republicana . Per tal de transmetre aquest missatge a l’exterior, la República espanyola va comptar 
fonamentalment amb el treball de les ambaixades que es van mantenir lleials al Govern i el Servi-
cio Español de Información, que seleccionava i difonia a través d’aquestes la informació que havia 
de ser coneguda a Europa sobre la guerra . Un altre dels recursos que la República va utilitzar fou 
l’organització d’exposicions artístiques i culturals a diferents països europeus, com la promoguda a 
París per la Generalitat de Catalunya sobre art català del segle x al segle xv o la participació espa-
nyola a l’«Exposició Internacional de les Arts i les Tècniques en la vida moderna» . El Pavelló de la 
República, a la mostra, constituí una de les fites propagandístiques més importants mundialment de 
l’Espanya republicana . 

 el Pavelló de la República: entre l’art i la propaganda

El Pavelló Espanyol, a diferència de la resta de pavellons nacionals, finalment va excloure qual-
sevol interès comercial i es va focalitzar en l’art i l’arquitectura, que es posaren al servei de la projec-
ció del prestigi nacional i de les ideologies polítiques . El mateix edifici, dissenyat per Josep Lluís Sert 
i Luís Lacasa amb la col·laboració d’Antoni Bonet, es caracteritzà per la seva austeritat, fet singular 
entre la resta de pavellons nacionals, i el seu estil avantguardista i funcional d’acord amb la idea 
propagandística per la qual havia estat concebut .
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L’escultura d’Alberto Sánchez El poble 
espanyol té un camí que el condueix cap a 
un estel a l’entrada del Pavelló de París . 
Avui en dia es pot veure una reproducció 
d’aquesta escultura a l’entrada del Museu 
d’Art Reina Sofía de Madrid . [Archivo 
Juan Negrín López, París] .

El visitant accedia al Pavelló a través del pati–auditori, situat a la planta baixa, i des d’aquí 
iniciava un recorregut de sentit únic per tot l’edifici . Només a l’entrada ja destacaven les escultures 
El poble espanyol té un camí que el condueix cap a un estel, d’Alberto Sánchez, i La Montserrat, de Juli 
González; i al pati–auditori hi havia la Font de Mercuri, d’Alexander Calder, i l’impressionant Guer·
nica de Pablo Picasso, el quadre mural més famós del pintor i l’emblema del Pavelló Espanyol a París 
que denunciava les atrocitats de guerra comeses pels bombardejos feixistes sobre la població civil a 
Gernika el 26 d’abril de 1937 . Joan Miró i José Gutiérrez Solana també figuraren en la important 
nòmina de prestigiosos artistes que exposaren els seus treballs al Pavelló de la República . El Govern 
apostà clarament per l’art com a mitjà per dur a terme la missió propagandística que li havia estat 
conferida al Pavelló . La República va comptar amb el compromís polític d’intel·lectuals i artistes 
espanyols de gran prestigi, que van treballar a favor de la seva causa, especialment amb motiu de 
l’Exposició Internacional de 1937 . A través de les seves obres ensenyaren i denunciaren la situació 
per la qual passava el poble espanyol, amb l’autoritat que els conferia el seu reconeixement inter-
nacional . 
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Al pati–auditori, s’hi celebraren multitud d’actes . A 
l’escenari, hi actuaren grups de danses i cants tradicio-
nals de les diferents regions d’Espanya, s’hi celebraren 
concerts, s’hi representaren obres de teatre, s’hi rea-
litzaren audicions de discs, s’hi projectaren pel·lícules 
documentals i argumentals realitzades al país des de 
l’inici de la guerra i s’hi oferiren vetllades literàries i 
poètiques . Al costat de l’escenari hi havia el bar, on es 
podien degustar els vins del país i l’orxata valenciana, 
tot i que no va tenir una bona acollida entre el públic 
francès, que preferí els vins espanyols .

A la planta baixa també s’hi trobaven la llibreria 
i el Servei de Publicacions, on es posaren a la venda 
una bona selecció de llibres, alguns anteriors a la guerra 
i d’altres editats expressament per a l’Exposició Inter-
nacional de París . Eren obres poètiques, informatives 
i artístiques . S’hi podien comprar també moltes repro-
duccions d’obres d’art exposades al Pavelló . Aquesta 
zona estava presidida per un retrat de grans dimensions 
de Federico García Lorca, poeta republicà afusellat a 
Granada pels franquistes el 19 d’agost de 1936 . 

Des del pati–auditori, a través d’una rampa exterior, 
s’accedia a la segona planta, que estava dividida en dues 
seccions: la secció d’arts plàstiques i la secció d’arts po-

pulars . La secció d’arts plàstiques constava d’una exposició de pintura i escultura, una part de la 
qual era permanent i l’altra s’anava renovant en funció de les nombroses obres que el Govern en-
viava periòdicament a París . Malgrat la diversitat en la qualitat i els estils artístics dels quadres i les 
escultures presentades, el denominador comú en totes elles fou el tema de la guerra i la revolució, 
omnipresent en totes les creacions . 

L’altra meitat de la segona planta estava destinada a la secció d’arts populars, entesa com una 
mostra de la riquesa tradicional dels pobles d’Espanya . Foren exposats objectes de ceràmica, arte-
sanies diverses i una rica col·lecció de vestits populars . Tot això anava acompanyat d’una sèrie de 
fotomuntatges on es mostraven els paisatges, cases, vestits, treballs, festes i costums dels pobles del 
país en aquell moment . 

Des de la segona planta, a través d’una escala interior, s’accedia al primer pis, que estava destinat 
íntegrament a oferir informació sobre l’economia, l’agricultura, la sanitat, l’educació, la indústria i la 

Cartell de Parrilla ¡Con Disciplina se defiende 
la República!, editat per la Junta Delegada de 
Defensa de Madrid . Delegación de Propaganda y 
Prensa, 1937 . Aquest és un dels tres cartells 
que es trobaven exposats en el panell d’entrada 
al Pavelló de París . [CEHI-ABPR] .
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cultura a Espanya durant la Segona República i la Guerra Civil a través de la tècnica dels fotomun-
tatges . Aquest recurs s’utilitzà també en altres pavellons, però en cap amb la intensitat i la qualitat 
amb què es donà al Pavelló Espanyol . Els fotomuntatges es revelaren com un mitjà de propaganda 
idoni, ja que era molt fàcil comprendre els missatges que volien difondre i tenien un baix cost . Josep 
Renau, important pintor grafista i director general de Belles Arts, fou l’encarregat d’elaborar-los . 

Els temes que plasmaren els fotomuntatges de Renau, que destacaren per la seva originalitat, 
visualitat i claredat informativa, foren: les escoles catalanes, la defensa i salvaguarda del patrimoni 
artístic nacional durant la Guerra Civil, l’obra de les Missions Pedagògiques, la Ciutat Universitària 
de Madrid, les mines de mercuri d’Almadén, la situació de l’agricultura espanyola, la transformació 
de les milícies populars en exèrcit regular, l’assistència social duta a terme per l’Institut Nacional 
de Previsió i la situació a Catalunya referent a l’agricultura, el treball, l’assistència social i la indús- 
tria de guerra . 

Pati-auditori del Pavelló, amb la Font de Mercuri d’Alexander Calder . Una selecció d’articles de la Constitució 
republicana emmarcava aquest pati . [Archivo Juan Negrín López, París] .
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Des de la primera planta naixia un gran mapa econòmic d’Espanya, al costat del qual es troba-
ven dues zones específiques i diferenciades dedicades als autogoverns, la Generalitat de Catalunya 
i el Govern d’Euskadi . Les dues autonomies varen tenir una participació destacada en l’Exposició 
Internacional . El Govern de Catalunya va organitzar una exposició de premsa en català, que fou si-
tuada al Pavelló Internacional de la Premsa, a més a més d’una impressionant exposició d’art català 
medieval, en la qual es mostrà el tresor artístic català que havia estat enviat a París per salvaguardar-
lo de la guerra, que provenia fonamentalment dels fons del Museu d’Art de Catalunya, del Museu 
Episcopal de Vic i de la Catedral de Girona . Entre altres meravelles del romànic i el gòtic català, 
hi havia exposades les incomparables pintures murals dels absis de Sant Climent i Santa Maria de 
Taüll . L’exposició primer tingué lloc al Museu del Jeu de Palme, fora de l’àmbit de l’Exposició Inter-
nacional, i posteriorment fou traslladada al Palau de Maisons Laffite i Maisons Alfort per integrar-la 
al gran esdeveniment que se celebrava a la ciutat de París . 

Al Govern d’Euskadi no li fou possible participar en la mesura en què ho feu el Govern català, 
ja que el País Basc fou ocupat per les tropes franquistes a l’inici de la guerra, entre el setembre de 
1936 i el juny de 1937 . Tot i això, envià una completa i abundant col·lecció d’art basc contempo-
rani, formada per pintures i escultures del segle xix i principis del segle xx . Una part de les obres 
enviades a París responien al treball de les autoritats basques per salvaguardar el patrimoni artístic 
d’Euskadi . L’exposició, en clausurar-se el Pavelló Espanyol, començà un itinerari per diverses ciutats 
europees . 

El bàndol franquista només va comptar amb una petita presència a l’Exposició Internacional de 
París de 1937 . El Pavelló del Vaticà els va cedir un petit espai on varen exposar un retaule pintat per 
Josep Maria Sert, titulat Intercesión de santa Teresa en la Guerra Civil española, de caràcter propagan-
dístic . Un any després, a la Biennal de Venècia, varen organitzar un pavelló espanyol on s’exposaren 
obres d’art realitzades per pintors i escultors profranquistes . 

  

El 25 de novembre de 1937 es clausurà l’Exposició Internacional de París i a partir d’aquest 
moment començà el desmantellament de tots els pavellons nacionals . El Pavelló de la República 
espanyola havia rebut milers de visitants i havia estat considerat un dels més bonics i impactants 
de tota la mostra . El Govern espanyol i els organitzadors de l’exposició que presentà la República 
havien destinat tots els esforços i recursos al seu abast per fer que fos tot un èxit, tant per les obres 
presentades com per l’afluència de públic, així com perquè esdevingués una finestra al món de la 
tràgica situació que travessava Espanya a causa de l’esclat de la Guerra Civil . I realment fou un èxit, 
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però un èxit relatiu: dissortadament no va aconseguir assolir els objectius que s’havia proposat . Els 
crits desesperats d’ajuda que emetia el Pavelló no foren resposts per ningú . Les democràcies europees 
van seguir mantenint-se al marge de la Guerra Civil espanyola i la República cada vegada es va veu-
re més acorralada, mancada com estava d’armaments, combustibles i objectes de primera necessitat . 
El desenllaç, conegut per tots, fou el triomf l’1 d’abril de 1939 de les tropes franquistes sollevades 
en contra del Govern legítim de la República i l’inici d’una terrible postguerra en la qual no hi va 
haver ni pa ni pau .

Elisenda Barbé Pou i Oriol Dueñas Iturbe
Investigadors del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI)
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El Pavelló de la República:  
història d’una reconstrucció
Miquel Espinet i Antoni Ubach

Els Jocs Olímpics de Barcelona 92, més enllà del merament esportiu i urbanístic, van representar 
per a la ciutat la recuperació de la seva història, que es va interrompre el 1936 . Les olimpíades van 
ser per a Barcelona l’esdeveniment de major transcendència dels últims temps, gràcies al qual la 
ciutat ha recuperat la seva antiga esplendor . Per això es va rebatejar l’Estadi Olímpic amb el nom 
del president màrtir Lluís Companys .

D’aquesta voluntat d’unió amb el passat va néixer la idea de reconstruir el pavelló espanyol que 
la República va encarregar per a l’Exposició Internacional de París de 1937 als arquitectes Josep 
Lluís Sert i Luís Lacasa . Aquest pavelló que va representar un crit d’auxili de la República, ja en 
plena Guerra Civil .

Es tractava de recuperar i d’entroncar amb el fil cultural que el Govern republicà va mostrar amb el 
pavelló i a què es van adherir totes les capes artístiques i culturals del moment, amb produccions que 
han assolit un lloc preeminent en la història més recent . En aquests termes se’ns va fer l’encàrrec .

El govern de la República es va mostrar al món, dins de l’Exposició Internacional parisenca per 
mitjà de l’exquisit pavelló . En ell es va expressar tot allò que la República representava per a una 
gran part dels ciutadans, amb la participació dels artistes més importants espanyols, que a la fi ho 
eren a nivell mundial: Picasso amb el seu Guernica, fet ex·professo per a l’edifici, El pagès català en 
revolta de Joan Miró, la Montserrat de Juli González, la Font de Mercuri de Calder . . . obres que van 
donar sentit de mite a tot allò que va representar el pavelló .

Com succeeix amb la majoria d’arquitectures efímeres amb què se solen construir aquests tipus 
de certàmens, una vegada conclosa l’Exposició Internacional, el pavelló de la república va desa-
parèixer . Tanmateix, la seva presència al món dels mites va ser i ha estat una constant . Amb ell 
s’evoca el racionalisme que va viure l’arquitectura durant la República, el gran moment artístic que 
es va manifestar (no solament en pintura sinó també en literatura amb García Lorca, en música 
amb Halfter, en cinematografia amb Buñuel) i sens dubte, la memòria política de l’esmentat període 
històric .
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La tasca arquitectònica de reconstrucció va presentar forces dificultats . D’una banda, perquè la 
informació de la que vam disposar era escassa, imprecisa i inexacta: només teníem algunes fotogra-
fies, material certament precís però que res no il·lustrava, per exemple, sobre determinats materials 
ni sobre els colors; els plànols reflectien situacions projectuals que s’allunyaven de les finalment 
construïdes, tal com testimoniaven les fotografies obtingudes . D’altra banda, a causa de la urgència 
amb què es va construir, no es va realitzar un projecte arquitectònic ad hoc (només vam tenir sis 
mesos per realitzar el projecte, com Josep Lluís Sert) .

El coneixement de l’obra de Sert, la interpretació de la documentació trobada tant en la Bibli-
oteca de París, en el Centre d’Art Reina Sofia de Madrid com la maqueta que existeix en la Funda-
ció Joan Miró de Barcelona i la lògica constructiva van ser les eines utilitzades per a reconstruir el 
pavelló .

Maqueta del Pavelló de la República [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid] .
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Altra qüestió complicada amb la qual ens vam trobar va 
ser la d’escollir el lloc adequat per a situar l’edifici, de manera 
que la seva implantació, la relació amb el context, ajudés a 
fer comprensible als ciutadans el sentit de record i la distinció 
que s’esperava per al nou pavelló . Tot indicava que el Parc de 
Vall d’Hebron per la seva dimensió, pel caràcter que s’espera-
va d’ell en el futur i per les seves excel·lents comunicacions, 
era el més adequat per a rebre’l .

La cantonada entre els carrers Jorge Manrique i Cardenal 
Vidal i Barraquer, va ser l’escollida per a implantar la cons-
trucció . Curiosament, l’orientació que pren l’edifici dintre 
del solar coincideix gairebé exactament amb la qual Sert va 
disposar per al seu pavelló, a l’avinguda Trocadero de París 
(tan sols hi ha quatre graus de diferència) . Ha d’assenyalar-se 
una disparitat respecte a l’original i és que la façana, que allí 
era posterior i difícil de 
veure (d’aquesta no es 
té gairebé cap fotogra-
fia àmplia i clara) esde-

vé, en el nou emplaçament, principal, visible des de molts 
punts de vista . Aquesta façana resulta molt impactant per la 
seva novetat, que ha d’afegir-se al seu valor arquitectònic, ja 
que en ella Sert fa una primera aproximació a l’arquitectura 
orgànica que en aquells moments s’iniciava a Finlàndia .

Avui el pavelló s’erigeix en el veïnatge de l’escultura Els 
Mistos obra de Claes Oldenburg que estableix un curiosa re-
lació de complementarietat amb ell . 

Lamentablement, el projecte cultural que acompanyava 
al projecte constructiu no es va poder desenvolupar fins als 
seus últims límits . El ministre de cultura de l’època, Jorge 
Semprún, s’havia compromès que, en el transcurs dels Jocs Olímpics, el Guernica autèntic ocuparia 
el mateix lloc que va ocupar en l’any 37, en un dels murs del nou pavelló . No obstant això, Semprún 
deixà de ser ministre i amb ell es va perdre a un dels grans valedors del projecte . L’operació artística 
va quedar completament truncada ja que no es va poder traslladar cap peça artística . Una lacònica 
signatura de Picasso sobre el mural tenyit de color gris recordava aquesta absència que tant sentit 
hagués donat al conjunt (convé recordar que el Guernica mai va ser signat) . L’original no va poder 
ser però sí que es va col·locar l’any 2002 una reproducció a mida de l’original .

L’any 1992 s’indicà amb la signatura 
de Picasso on es situava exactament el 
Guernica . [Fotografia: © Lluís Casals] .

Vista de l’edifici, des del pati interior .  
[Fotografia: © Lluís Casals] .

140208tripa_pavello.indd   77 3/3/08   10:11:50



78        Espai, art i memòria: el Pavelló de la República

El projecte arquitectònic original s’inscriu en els cànons del racionalisme del GATPAC (Grup 
d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània), d’acord amb el 
moment que es va fer . L’edifici està format per un paral·lelepípede de 10,8 per 28,8 metres i 12 me-
tres d’altura, donant lloc a una planta baixa, oberta al pati i a dues plantes pis . Per tots és conegut 
l’ús al que estava destinat el pavelló tal com ho va construir Josep Lluís Sert, és a dir, com un petit 
aparador estructurat al voltant d’un itinerari unidireccional, mitjançant el qual podia veure’s el 
contingut programàtic que s’exhibia . Aquest caràcter d’itinerari construït és justament una de les 
essències més clares del pavelló .

Des del carrer s’accedeix al pavelló per uns esglaons que ens condueixen al pati, peça mediter-
rània per excel·lència i en el qual es van desenvolupar innombrables actes culturals . A través d’una 
rampa, combinada amb una escala, s’arriba al nivell superior . Com s’ha comentat, aquesta part de 
l’edifici s’aparta dels cànons més clàssics del primer racionalisme i apunta formes orgàniques que poc 
després Alvar Aalto eleva a característica pròpia dintre del racionalisme . Des de l’interior i sempre 
per recorreguts prefixats, es va descendint fins a arribar a la porta del primer pis, per la qual se surt a 
l’exterior, per a baixar una escala que diposita al visitant al final del recorregut .

El nou edifici, per les seves característiques arquitectòniques, semblava destinat a un ús semblant 
a l’original de París i, conseqüentment, havia de ser possible realitzar en ell exposicions d’art i diver-
sos actes culturals, pel que la nostra reconstrucció es va veure en l’obligació de dotar-lo de les instal-
lacions modernes (elèctriques, aire condicionat, ascensor, etcètera) . En l’any 37 les lluminàries que 
es van usar disten molt de les què la tecnologia actual ofereix . Així mateix, el subtil i intel·ligent 
sistema de ventilació ideat per Josep Lluís Sert va ser substituït per un sistema d’aire condicionat 
més actual . Tampoc ha d’oblidar-se que la construcció havia d’ajustar-se a la normativa vigent res-
pecte de l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, la protecció contra incendis, etcètera . 
Amb tot això es vol expressar que el sentit de la reconstrucció anava en la direcció d’obtenir un 
edifici amb capacitat per a sobreviure a les exigències i necessitats d’habitabilitat actuals . Una de les 
nostres principals preocupacions va ser la de respondre a aquestes noves exigències d’ús de l’edifici 
respectant al màxim l’arquitectura original del pavelló . 

De seguida va prendre cos la idea de crear un soterrani just en la projecció vertical del mateix 
paral·lelepípede on poder situar totes les màquines necessàries per a l’acondicionament de l’aire 
així com els lavabos, recuperant també, d’aquesta manera, l’espai que havien ocupat a la planta 
baixa per a situar les màquines del muntacàrregues hidràulic i dotar tot l’edifici d’un petit espai de 
magatzem . 

Més senzilla va resultar la resolució constructiva de molts detalls que resultaven irrenuncia-
bles pel pes significatiu que prenien en la resolució formal de l’edifici . Per exemple, l’obtenció de 
les superfícies de fibrociment de la casa Uralita amb la mateixa ondulació que les que estaven en 
l’edifici original; la confecció d’una serralleria construïda amb una perfileria molt característica del 
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primer racionalisme i que avui dia només podia refer-se mitjançant l’artesania dels perfils calibrats, 
etcètera . Com a nota de curiositat, ha d’afegir-se la dificultat cromàtica que una actuació com la 
descrita presenta ja que tot el material gràfic del que disposàvem era en blanc i negre . Les descrip-
cions literàries dels colors no són suficientment precises per a determinar-los per la qual cosa vam 
haver de treballar amb analogies que ens asseguressin els colors bàsics de l’edifici . No obstant això, 
la dificultat major la va plantejar la decisió de situar en l’edifici gairebé quatre-cents metres quadrats 
d’oficines que calia afegir al conjunt sense modificar les característiques essencials de l’obra de Sert . 
Només un lloc tenia les condicions necessàries per a aquesta implantació i era la part inferior del 
pati de l’edifici . Aquesta superfície gaudia de l’avantatge que li donava el desnivell del terreny na-
tural, lleugerament retocat, permetent que un dels costats del soterrani adquirís la característica de 
façana oberta . Havia de resoldre’s llavors l’accés a aquesta planta i, a poder ser, dotar-lo d’una millor 
il·luminació natural . Els baixos de la rampa i de l’escala d’accés al segon nivell oferien justament 
l’espai adequat per a construir en ell la nova escala que, d’una manera directa i sense interferències 
amb la resta de l’edifici, permetia l’accés a aquest nou local . La llum natural, pel costat oposat a la 
façana ja comentada, es va aconseguir buidant l’espai entre la rampa i l’escala del pavelló, reforçant 
el valor d’aquest espai com estructurador del nou edifici . 

Quedava per resoldre la nova façana, apare-
guda amb el nou soterrani i que incidia de ple en 
el sòcol de pedra de l’edifici . En una base com la 
d’aquest edifici no podia introduir-se cap finestra, 
entenent-se aquesta no només com una obertura 
de la paret sinó com un element de fusteria que 
permeti obrir-la i tancar-la . Una solució d’aquest 
tipus hauria entrat en contradicció amb les fines-
tres enreixades de la planta superior, la del pati . 
Tot semblava indicar que la solució havia de ve-
nir d’una estratègia de doble finestra en el sentit 
descrit anteriorment, de tall o perforació en el 
mur . La finestra va trobar la seva forma en les 
troneres dels murs i defenses militars, forats que 
fan més permeable la relació interior-exterior, 
ajudats per la planta triangular que prenen els 
brancals del mur a cada costat dels forats . Més 

enllà, a uns 60 centímetres, es troba la fusteria real . Aquesta separació dóna una gran autonomia 
als espais que entren en contacte, és a dir la planta de les futures oficines i l’espai exterior, des del 
qual només és perceptible l’ombra de les noves obertures . Aquesta ampliació del pavelló no entra en 
contradicció amb les característiques estilístiques i formals de l’obra de Sert . Més aviat al contrari, la 

Vista lateral de l’edifici on s’aprecia la superfície de 
fibrociment amb la mateixa ondulació que la de l’edifici 
original, així com les troneres, solució a la il·luminació 
del soterrani . [Fotografia: © Lluís Casals] .
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reforcen, ja que la benvolguda contenció dels nous elements i la seva subordinada ubicació reforcen 
l’assentament i donen més profunditat a l’escala i a la rampa . 

L’experiència de la reconstrucció va ser sens dubte extraordinària . Enfrontar-nos a la reinter-
pretació d’un projecte de Josep Lluís Sert va ser un examen continu que ens va estimular . La col-
laboració amb COMSA, la constructora, ens va permetre realitzar un bon treball del què estem 
satisfets . Amb el pas del temps, l’edifici s’ha vinculat no només simbòlicament, sinó també en el 
seu ús, a tot allò que la guerra civil va trencar . La unió dels fons documentals del CEHI/FIEHS i de 
la Biblioteca Figueres (formada per l’adquisició de material de la República que els exiliats s’havien 
dut i que van haver de vendre per a sobreviure), i el trasllat d’ambdues institucions al Pavelló, és 
una operació clau en el sentit de convertir aquest emblemàtic edifici en veritable pont amb el 36 
i d’aquesta manera propiciar que s’entenguin els motius d’una restauració que, per falta de claus, 
inicialment es va percebre com summament críptica . 

Miquel Espinet i Antoni Ubach
Arquitectes
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José Manuel Rúa Fernández

La rèplica del Pavelló de la República a la Vall d’Hebron de Barcelona . [CEHI-UB] .

Fa uns anys el tristament desaparegut Manolo Vázquez Montalbán ens alertava dels riscos que 
comportava la «dictadura del present» que envaeix el món de la cultura i el coneixement . Aquesta 
dictadura, perfecta síntesi del final de la història celebrat per Francis Fukuyama i del «pensament 
únic» denunciat per Ignacio Ramonet, instal·la a les nostres vides un perillós carpe diem que ens ani-
ma a viure sense records ni projeccions, ni memòria del passat ni projecte de futur . La dictadura del 
present no vol ni sentir a parlar de la funció social de la recerca històrica, aquella que en la tradició 
emancipatòria ens presentava la història com una arma carregada de futur —analitzem el passat per 
comprendre el present i transformar el futur . 
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A casa nostra, la lluita per restituir la funció social de la història va estretament lligada a la re-
cuperació de la memòria històrica silenciada, fent nostres les paraules del professor Bernat Muniesa, 
pels néts del franquisme (una dreta espanyola i espanyolista incapaç de condemnar el cop d’estat 
militar del 18 de juliol i la dictadura franquista) i pels néts d’Alzheimer (una esquerra que, majo-
ritàriament, ha renunciat a la seva història i de retruc, a bona part de les seves senyes d’identitat) . 
Aquesta lluita, on tant els historiadors com les institucions públiques i la societat civil han de sumar 
esforços per tal de donar elements de reflexió a la ciutadania de cara a enfortir la nostra cultura 
democràtica, passa ineludiblement per la recuperació i socialització de les experiències històriques 
pròpies de la defensa de la legalitat republicana i la lluita contra la dictadura i per les llibertats in-
dividuals i col·lectives .

Actualment existeixen elements positius que obren camins en aquesta direcció, a assistir a una 
sèrie de debats i projectes polítics, acadèmics i mediàtics al voltant de la memòria històrica que ens 
conviden a repensar els períodes de la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició 
política . No obstant això, també han aparegut veus que distorsionen la tasca de recuperació de la 
memòria històrica democràtica i antifeixista a partir de discussions polítiques partidistes i interpre-
tacions històriques interessades . La tasca de reconstrucció de la nostra cultura democràtica, a partir 
de la recuperació de la memòria històrica republicana i antifranquista, té un llarg camí per recórrer . 
Potser més llarg del que ens pensem si fem cas a les paraules de Walter Benjamin a la tercera de 
les tesis sobre la filosofia de la història: «Por cierto, que sólo a la humanidad redimida le cabe por 
completo en suerte su pasado . Lo cual quiere decir: sólo para la humanidad redimida se ha hecho su 
pasado citable en cada uno de sus momentos» . 

Dins del procés de recuperació de la memòria històrica, estem assistint a la rehabilitació, mu-
sealització o preservació dels llocs o espais de memòria associats a diferents capítols de la nostra 
història més recent, com la recuperació dels refugis antiaeris o els espais de la Batalla de l’Ebre, 
l’elaboració de rutes per la Barcelona republicana o la identificació dels indrets associats a la re-
pressió franquista . En certa manera, la reconstrucció del Pavelló de la República de l’Exposició 
Internacional de París de 1937 com a sala d’exposicions per als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, 
es va avançar a aquest clima d’interès per la memòria històrica . Paradoxalment el projecte, malgrat 
tractar-se d’una reproducció, no deixava d’esdevenir original . Els principals trets originals els tro-
bem en la seva vocació de perdurabilitat, la seva ubicació i les seves noves funcions . En primer lloc, 
es construïa de nou, per a un ús temporalment indefinit, un espai arquitectònic que havia estat 
dissenyat per a una exposició internacional de durada limitada i que després va ser desmantellat . 
És cert que el nou Pavelló no tenia unes funcions clares per després de l’esdeveniment olímpic, 
però també és cert que no s’havia construït per desmantellar-lo . Simplement s’havia construït sen-
se saber què fer-ne a llarg termini . L’altra gran novetat és la seva ubicació . No tindria gaire sentit 
que l’Ajuntament de Barcelona impulsés un projecte arquitectònic a París, la ciutat que va acollir 

140208tripa_pavello.indd   82 3/3/08   10:11:53



El Pavelló de la República: molt més que un lloc de memòria          83

el Pavelló de la República l’any 1937 . Recuperar aquest espai implicava necessàriament desloca-
litzar-lo, canviant París per Barcelona . El nou Pavelló, fora del seu temps i del seu lloc, tampoc 
no mantindria les funcions originals com a recinte d’exposicions . Després de l’etapa olímpica, on 
va conservar aquesta funció expositiva, acabaria esdevenint una de les biblioteques i centres de 
recerca i documentació més importants, en l’àmbit estatal i en l’internacional, sobre la República, 
la Guerra Civil i la dictadura franquista . 

 de Pavelló Olímpic a centre Universitari

El 21 de novembre de 1996 tenia lloc la inauguració del Pavelló de la República a la Vall d’He-
bron reconvertit en biblioteca i centre de recerca i documentació de la Universitat de Barcelona . 
Per arribar a aquesta data, el recinte va haver de patir la deixadesa i l’abandó per part de les ma-
teixes autoritats que el van edificar amb el propòsit d’acollir exposicions durant la celebració dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 1992 . Gràcies a la cessió del Pavelló realitzada per l’Ajuntament a la 
Universitat de Barcelona per un període de 25 anys, les instal·lacions olímpiques han esdevingut 
la seu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (cehi), vinculat al Departament d’Història 
Contemporània i fundat per Jaume Vicens Vives l’any 1949, i la Fundació Centre d’Estudis d’His-
tòria Contemporània – Biblioteca Figueras, creada pel constructor i mecenes Josep Maria Figueras 
l’any 1967 . Pel resultat final del procés, una reproducció arquitectònica —el Pavelló— que acull 
documentació del període històric original —els anys 30—, podríem pensar que el cercle s’ha tan-
cat d’una forma lògica . Tot respondria a un pla previ, orquestrat pels dissenyadors i planificadors 
municipals, pels urbanistes i les autoritats polítiques que volien recuperar un esdeveniment, un fet, 
unes instal·lacions per dotar Barcelona d’un gran centre documental sobre el segle xx a Espanya i 
Catalunya, alhora que reivindicaven l’obra democratitzadora de la República amb la reconversió i 
reutilització del Pavelló . Però la realitat no és ben bé aquesta . Quan es va projectar el nou Pavelló 
per als Jocs Olímpics, ningú no tenia cap intenció de relacionar el recinte amb la recuperació de la 
memòria històrica, més enllà de l’evocació que podia produir el seu nom i el record mateix . Quan 
es va utilitzar com a sala d’exposicions durant els Jocs, ningú no va pensar en el servei que podrien 
realitzar aquestes instal·lacions quan passés l’eufòria olímpica . La finalització de l’esdeveniment 
esportiu va posar en relleu la immediatesa que hi havia i la poca previsió a l’hora de posar en marxa 
una infraestructura amb una càrrega simbòlica tan elevada però un valor d’ús difícil de rendibilitzar . 
La prova de la falta de previsió i les dificultats per reconvertir l’edifici la tenim en el fet que durant 
més d’un any no va tenir un ús estable i va deixar un buit que va ser ocupat pels esporàdics usuaris 
urbans de locals abandonats i oblidats .
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 els materials de la memòria

Abans d’endinsar-nos en el valor simbòlic del Pavelló dins del procés, més ampli, de recuperació 
de la memòria històrica, ens convé aclarir què entenem per memòria col·lectiva, contraposant-la a 
la memòria comuna . La darrera, la memòria comuna, s’associa amb el patrimoni únic i inequívoc 
que les institucions i el poder polític pretenen transmetre com a herència d’un passat lineal i cohe-
rent . Una memòria que pretén ser única, que té la pretensió de ser comuna per a tothom, negant 
altres relats memorístics i altres experiències històriques en considerar-les inadequades dins d’un 
discurs oficial de justificació i legitimació del present . En front d’això, sorgeix la memòria col·lectiva 
(i el seu patrimoni col·lectiu) que no és única sinó compartida . Tothom en té una part i estableix 
relacions i analogies amb les parts de la resta . Cada un de nosaltres contribuïm a aquest memòria i 
a aquest patrimoni col·lectiu amb les nostres aportacions personals i veiem en les aportacions dels 
altres una continuïtat de les nostres vivències i els nostres sentiments identitaris (en l’àmbit nacio-
nal, social, polític, de gènere . . .) . 

Seguint aquest fil, a ningú no se li escapa la importància de recordar per construir la xarxa de 
continuïtats i discontinuïtats que és la memòria històrica col·lectiva . Però la memòria no està for-
mada exclusivament pels records, és més, tal com manifesta Manuel Cruz «recordar no es —no pue-
de ser— un fin en sí mismo, ni constituye un valor supremo, último, que no pueda ser impugnado 
desde lugar alguno» . El record, per constituir-se en memòria, ha d’anar acompanyat de l’oblit i, fins 
i tot, de la invenció .

Si fem cas al Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra, oblidar seria l’acció de 
«perdre la memòria (d’alguna cosa), no recordar-la; no tenir-la present en l’esperit» . Aquest fet, 
que en un principi ens podria semblar quelcom negatiu, també és necessari per poder conformar la 
nostra memòria (i per extensió, identitat) individual i col·lectiva . El mateix Friedrich Nietzsche ens 
advertia que «és absolutament impossible viure sense oblidar . [ . . .] El sentit no històric i l’històric són 
igualment necessaris» . El problema no consisteix tant en si oblidem o recordem el passat, sinó en 
què oblidem i què recordem del passat . Allò que recordem i allò que oblidem és essencial per formar 
la nostra identitat . La professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona Fina Birulés rebla el 
clau quan afirma que «per mantenir una identitat o dotar-se’n ha d’haver-hi una dialèctica entre 
conservació i innovació, una dialèctica entre memòria i oblit» .

Més discutible seria la noció d’invenció dins del discurs memorístic . Tot i que des del camp dels 
estudis històrics hem de desemmascarar aquells fets, pràctiques i tradicions que són producte d’una 
invenció interessada, no podem oblidar que la invenció compleix una funció social, per la qual 
cosa també l’hem d’explicar . Dins la tensió dialèctica, però complementària, que s’estableix entre 
recordar i oblidar, la invenció es revela com a eina indispensable per dotar de sentit i coherència al 
discurs memorístic . Els buits que deixa la memòria, entre el record i l’oblit, són ocupats per la inven-
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ció . En altres paraules, la màquina de la memòria, per tal de produir records i oblits, pot necessitar 
les peces de recanvi de la invenció .

 el Pavelló: un lloc de memòria?

Tornant al Pavelló de la República, aquest espai podria ser considerat, en certa manera, com un 
lloc de memòria, seguint les consideracions d’historiadors com Pierre Nora . Aquest concepte faria 
referència als espais que són productors d’Història, espais on el passat és evocat per dotar de signifi-
cació un fet, un procés o una visió del món . No obstant això, la noció de lloc de memòria constitu-
eix una reiteració en ella mateixa: tots els llocs són llocs de memòria, existeixen perquè hi ha algú 
que els recorda, els anomena i els situa físicament . En paraules de l’antropòleg Manuel Delgado: «Es 
la memoria la que perfila un lugar a fin que un orden enunciativo pueda decir o pensar de él alguna 
cosa que para él o en él es recordada» . El que ens interessa destacar és que, de la mateixa manera 
que no recordem tot allò que ens passa, no tots els llocs tenen consideració de lloc de memòria . Hi 
ha una sèrie de llocs que pertanyen al nostre patrimoni col·lectiu . Ens referim a tot allò que una 
generació rep com a herència de les generacions anteriors i és considerat com a propi i que dota els 
grups humans de continuïtat històrica . 

Aquesta transmissió intergeneracional en forma de patrimoni ens remet a la segona de les tesis 
de filosofia de la història de Walter Benjamin . En aquesta tesi, el filòsof alemany afirmava que «exis-
te una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra . Y como a cada generación que 
vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige 
derechos». El llegat del passat té conseqüències . Tot i que convé recordar que cap llegat dura per 
sempre, les herències rebudes influeixen, i molt, a l’hora de formar la nostra visió del món .

Un cop arribats aquí hem de tenir present el debat iniciat l’any 1970 per Giorgio Agamben en 
sentenciar la «ruptura de la tradició» . La ruptura incloïa la suposada desaparició dels nexes que lli-
gaven cada generació amb el passat i li atorgaven una herència identitària . És indubtable que certes 
formes tradicionals han desaparegut davant dels canvis polítics, socials, culturals i tecnològics d’un 
món cada vegada més globalitzat . La tradició, definida pel genial Woody Allen a Deconstructing 
Harry com a «la il·lusió de la permanència», es troba erosionada per les necessitats del present im-
mediat, però no totes les formes de transmissió cultural entre generacions es troben en perill d’ex-
tinció . El patrimoni col·lectiu continua existint com a herència transmesa per aquells que van venir 
abans que nosaltres i, un cop apropiada, utilitzada i modificada per nosaltres, com a llegat perquè les 
properes generacions facin el mateix, tal i com posa de relleu Manuel Delgado quan afirma «cuando 
uno tiene que hacer el balance de quién es como individuo y como miembro de una colectividad, 
lo que tiene que ver a su alrededor es qué es lo que merece la pena reclamar como herencia de otros 
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que han venido antes que él, lo que él entiende que debe darle a los que vienen después como su 
herencia» .

Aquest patrimoni, que podria ser sinònim de cultura, entesa segons la definició clàssica d’Edward 
Burnett Tylor com qualsevol expressió de la condició humana en un lloc i un temps determinats o, 
d’acord amb la tradició marxista, com les formes que adopten les relacions socials, és transmès des de 
multitud d’àmbits i dóna lloc a una memòria col·lectiva compartida, plural i oberta, que perfila els 
trets identitaris d’una persona o d’un col·lectiu . En paraules de l’antropòleg Manuel Delgado: «La 
vida cotidiana, lo que un padre o una madre enseña a sus hijos cuando salen a pasear y le muestra 
ciertos puntos, ciertos sitios, ciertos lugares, los lugares que se recorren, los lugares de los que se es 
asiduo, las prácticas cotidianas y los lugares donde se producen; todo eso va a formar parte de ese 
patrimonio que ese individuo va a llevar consigo» .

D’aquesta forma, tot procés de transmissió patrimonial implica una selecció; només es transmet 
allò que es pretén dotar d’una certa inalterabilitat, o millor dit, d’un cert grau de permanència pro-
tegint-lo, en la mesura que sigui possible, del pas del temps . El que es transmet com a patrimoni 
col·lectiu faria referència a tot allò que ens dóna una identitat i sintetitza les pràctiques i les formes 
de fer d’un grup humà . Els llocs de memòria formarien part d’aquest patrimoni en ser considerats 
espais que cal preservar pel seu significat històric . 

El pati del Pavelló i la reproducció del Guernica en el mateix lloc on s’exposà l’original l’any 1937 . [CEHI-UB] .
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La pregunta que ens podríem fer és si l’actual Pavelló de la República s’adequa al concepte de 
lloc de memòria en tractar-se d’una còpia . No tenim davant nostre l’edifici original que va acollir 
el Guernica de Pablo Picasso o la Font de Mercuri d’Alexander Calder i va representar la República 
espanyola en guerra a l’Exposició Internacional de París . El que tenim davant nostre no és ni tan 
sols una reconstrucció (no es van utilitzar els materials originals de l’any 1937), però tampoc no és 
una invenció . El Pavelló de la República construït el 1992 no té res a veure amb aquells símbols o 
signes identitaris inventats o construïts per tal de donar coherència i continuïtat a un relat històric 
sobre un grup nacional o qualsevol altre col·lectiu que es reconegui com a grup diferenciat, d’acord 
amb les propostes d’Eric Hobsbawm i Terence Ranger sobre la invenció de la tradició . L’actual 
Pavelló no és cap mena d’invent; és una reproducció d’un edifici històric emblemàtic per la seva 
càrrega simbòlica i, perquè no dir-ho, ideològica . És cert que per adaptar el recinte a les noves fun-
cions de biblioteca i centre de documentació i recerca ha estat necessari portar a terme un conjunt 
d’obres, com la remodelació del subsòl, per fer-lo servir com a dipòsit bibliotecari i la transformació 
de les dues plantes superiors en sales de treball i estudi, però l’estructura externa de l’edifici (la seva 
característica fisonomia) ha estat respectada en tot moment i s’ha mantingut d’aquesta forma un fil 
de continuïtat amb l’edifici de 1937 que va més enllà del nom . D’aquesta forma, el Pavelló nascut 
durant els Jocs Olímpics no era original, però era verídic, evocava i reproduïa un espai real tal com 
va ser dissenyat i construït en el seu moment . 

Respecte al debat entre memòria comuna i memòria col·lectiva, tot i que la construcció del 
nou pavelló l’any 1992 responia a un projecte institucional, la seva denominació (un terme que 
evoca tota mena de records i interpretacions) i, especialment, la diversitat i pluralitat dels materi-
als documentals recopilats al seu fons històric, el converteixen en un espai de memòria col·lectiva 
o, millor dit, un lloc on la memòria col·lectiva pot contrastar-se i ampliar-se amb la recerca his-
tòrica .

Comptat i debatut, el Pavelló situat a la Vall d’Hebron és una reproducció fidedigna del Pavelló 
de 1937 i que recorda el motiu de la seva construcció, el seu context històric i una sèrie de valors . 
I dic recorda en el sentit etimològic de la paraula llatina recordari (re, de nou, i cordis, de cor), que 
vol dir tornar a passar pel cor . En recordar les circumstàncies que van envoltar l’antic Pavelló de la 
República, tornem a fer passar pel cor tot el que representa per a nosaltres la República, la Guerra 
Civil i la dictadura franquista . I recordar tot això significa moltes coses, tal com posa de manifest 
l’historiador britànic Eric Hobsbawm: «Es difícil recordar ahora lo que significaba España para los 
liberales y para los hombres de izquierda de los años treinta, aunque para muchos de los que hemos 
sobrevivido es la única causa política que, incluso retrospectivamente, nos parece tan pura y con-
vincente como en 1936» . 
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  Memòria històrica, 
memòria democràtica

Finalment podríem pregun-
tar-nos quina funció realitzen 
aquesta mena de llocs de me-
mòria dins la construcció de la 
memòria col·lectiva i l’elabo-
ració del discurs històric . Per 
posar fil a l’agulla ens poden 
ser de molta utilitat les parau-
les de Josep Fontana que entén 
la història d’un grup humà com 
la seva memòria col·lectiva «y 
cumple respecto de él la misma 
función que la memoria perso-
nal en un individuo: la de darle 
un sentido de identidad que lo 
hace ser él mismo y no otro» . 
Així doncs, la nostra memòria 
col·lectiva ens situaria en el 
món i ens diria de quines llui-
tes, esperances i projectes col-
lectius som hereus . Ens serveix 
per identificar-nos amb uns de-
terminats valors i principis del 
passat que continuem conside-
rant com a vàlids . Aquesta me-
mòria està formada per multi-
tud d’episodis, esdeveniments, 
símbols, personatges, situaci-
ons i espais que d’alguna forma 
identifiquem com a propis o 

propers . Dins d’aquesta relació memorística (semblant al llistat d’objectes que hem aconseguit 
rescatar d’un incendi), els llocs de memòria serveixen per farcir els records i la nostra identifi-
cació amb el passat . En el nostre cas, la història de la lluita antifeixista hauria de caracteritzar 
la nostra memòria històrica i dotar-nos d’una identitat col·lectiva i democràtica .

Cartell Front Popular! Front de victòria i de llibertat! Realitzat per Martí Bas i 
Blasi l’any 1936 . [CEHI-UB] .
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El Pavelló, amb la seva evocació simbòlica de la República espanyola en guerra, i convertit en 
lloc de pelegrinatge obligat per a tots aquells que vulguin estudiar i comprendre el segle xx a Espa-
nya i a Catalunya, no és només un lloc de memòria, és un espai de construcció i reconstrucció de la 
nostra memòria col·lectiva a partir de l’estudi històric . Una reconstrucció que comença amb la ma-
teixa denominació, Pavelló de la República . Un nom que, a data d’avui, ens colpeja i ens recorda, 
tal com explicava l’escriptor Albert Camus, que «va ser a Espanya on la meva generació va aprendre 
que hom pot tenir raó i ser derrotat, que la força pot destruir l’ànima, i que hi ha vegades que el 
coratge no obté cap recompensa . Això és sens dubte, el que explica per què tanta gent, tot el món 
sencer, sent el drama d’Espanya com una tragèdia personal» . A diferència dels records del replicant 
Roy Batty (Rutger Hauer) a Blade Runner, el Pavelló és la prova que la raó, l’ànima i el coratge no 
es perdran en el temps com llàgrimes a la pluja .

        José Manuel Rúa Fernández
   Investigador del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI)
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El Pavelló de la República i 
el Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals: ...e la nave va!
Lola Harana

Es pot servir el país amb la ciència històrica
Jaume Vicens i Vives

Els arxius són el graner de la Història
Charles Braibant

El Pavelló construït per Josep Lluís Sert l’any 1937 a París representà la força d’una idea que no 
necessitava de la grandiloqüència neoclàssica dels pavellons de l’Alemanya hitleriana i l’urss estali-
nista . Un edifici reduït a la mínima expressió racionalista fou el vehicle per explicar al món la tasca 
renovadora de la República i la dramàtica situació en què el país es trobava . 

L’edifici del qual commemorem els seus 70 anys és una imatge que ens recorda que les llibertats 
es guanyen i que, precisament per això, es poden perdre . I recuperar-les és una tasca feixuga i, de 
vegades, també molt llarga . Si l’any 1937 el Pavelló fou contenidor per aglutinar alguns dels millors 
artistes del moment que crearen obres que han esdevingut emblemàtiques, avui el que conté és una 
institució que al llarg dels anys ha treballat per al coneixement històric com a camí per apaivagar 
l’amenaça de l’oblit i del silenci que malauradament planà i encara plana sobre la nostra història 
més recent . El Centre d’Estudis Històrics Internacionals és dipositari d’un valuós i ric patrimoni 
documental i testimonial, el qual constitueix un llegat que ens pertany a tots . Un breu recorregut 
per la història d’aquesta institució i la seva reeixida trobada amb aquest edifici emblemàtic és el que 
volem explicar-vos en les línies que segueixen .

  la difícil avarada del cehI: la Universitat dels anys quaranta, 
mals temps per a la ciència 

La maquinària ideològica del Nuevo Estado que van posar en marxa els sollevats el 18 de juliol 
de 1936 tenia uns objectius ben clars: sotmetre els vençuts, no permetre oblidar qui havia guanyat 
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la guerra i imposar una visió monolítica del món . La Guerra Civil havia acabat oficialment l’abril 
de 1939, però no va arribar la pau, sinó la venjança contra els vençuts . Un règim que proclamava 
«¡Muera la inteligencia!» no tindria cap sensibilitat especial per la institució acadèmica i cientí-
fica . L’ocupació de Catalunya per les tropes faccioses estroncà d’arrel tota la producció científica 
universitària que s’havia desenvolupat fins l’any 1939 . La Universitat de Barcelona era un objectiu 
que calia doblegar per la seva catalanitat i per l’autonomia que li atorgà la República . Per l’Ordre 
ministerial de 28 de gener de 1939 quedava suprimida l’autonomia de la Universitat de Barcelona i 
juntament amb la Llei de depuració dels funcionaris públics es provocà el col·lapse de la institució . 
Aquells catedràtics i professors que no van emprendre el camí de l’exili van romandre sota la incer-
tesa de l’arbitrarietat imperant . A Barcelona, més de 130 professors foren depurats . El buit creat per 
l’expulsió dels desafectes es va omplir amb personal addicte, però sovint de dubtosa vàlua acadèmica . 
S’instaurà una mediocritat intel·lectual tal com palesen molts testimonis que van haver d’estudiar 
en aquella universitat, on a cada aula es deixava una cadira buida en memòria de l’estudiante caído .

En aquest context cal situar el professor Jaume Vicens Vives, amb un expedient de depuració 
iniciat l’agost de 1939 i resolt l’any 1941 amb la sanció de la «separación definitiva del servicio y 
baja en el escalafón», cosa que finalment, i gràcies als avals que va aconseguir, quedà en la «sus-
pensión por dos años de empleo y sueldo», el seu trasllat fora de Catalunya i la inhabilitació per a 
càrrecs públics . Però nou anys més tard, l’any 1948, després de diverses oposicions, aconseguí tornar 
a la Universitat de Barcelona com a catedràtic d’Història Universal Moderna i Contemporània . La 
seva arribada és recordada per molts estudiants de l’època com una veritable alenada d’aire fresc . 
L’empenta i vitalitat de Jaume Vicens aviat es concretà amb projectes que tenien com a objectiu 
reimpulsar la historiografia catalana i espanyola, la recerca de qualitat i la difusió entre els estudi-
ants i joves investigadors dels avenços científics que es produïen fora de les nostres fronteres i que el 
règim feixista mirava amb recel . El programa d’actuació es materialitzà en la creació del Centro de 
Estudios Históricos Internacionales per tal d’ultrapassar el constrenyiment de la càtedra d’Història 
Universal Moderna . El centre fou aprovat pel rector Enrique Luño Peña el 20 de novembre de 1949, 
qui acceptà ser el president d’un comitè d’honor constituït pels degans de les facultats de Filosofia i 
Lletres i de Dret i pels ponents de Cultura de la Diputació i de l’Ajuntament de Barcelona . 

Tot i això, els vents eren poc favorables a iniciatives com aquesta i l’avarada del cehi no va ser 
fàcil . Els primers anys el Centre funcionà de manera provisional fins al seu reconeixement per part 
del Ministeri d’Educació Nacional l’any 1955, el qual mitjançant l’Ordre ministerial del 9 d’agost 
dotà el Centre d’una estructura orgànica i féu efectiu el nomenament de Vicens com a director i de 
Joan Reglà i Campistol com a secretari, aviat substituït per Jordi Rubió i Lois .

La manca de recursos econòmics estables no va impedir que Vicens dugués a terme el seu progra-
ma i l’any 1951 aparegué la revista Estudios de Historia Moderna, una «revista moderna d’història» 
com li agradava de definir-la . Malgrat la seva curta durada, sis números en vuit anys, la revista anà 
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incorporant cada cop més articles dedicats a la història econòmica i social i a l’època contemporània 
i així possibilitava la difusió de noves perspectives i metodologies que l’entorn existent no afavoria .

L’any 1953 començà a publicar-se Índice Histórico Español, revista d’informació i crítica biblio-
gràfica de la producció històrica referent a Espanya i a Hispanoamèrica, amb comentaris i valora-
cions . L’objectiu de la revista era posar a l’abast dels historiadors i erudits una «información bibli-
ográfica como punto de partida del aumento del nivel científico historiográfico nacional», tal com 
assenyala Vicens en el primer volum . La revista porta més de cinquanta anys editant-se, tot i haver 
passat per èpoques força magres, sobretot pel que fa al seu finançament . En els seus inicis resultà una 
revista «impertinent» segons Ramon Gubern, un dels seus primers col·laboradors, perquè valorava 
les obres ressenyades classificant-les en una escala que anava des de «fundamental» o «importante» 
fins a «superficial», «innecesaria», «tendenciosa» o «pintoresca» . Amb aquest sistema es va guanyar 
enemistats i crítiques, fins que, a partir del número nou, les classificacions es van suavitzar i acaba-
ren, finalment, per desaparèixer .

L’ambició de Vicens de crear un «estol de col·laboradors» i d’esperonar vocacions es va anar con-
solidant al voltant del seminari d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres conegut com l’auleta 
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que podem considerar la primera seu del cehi . Alguns d’aquests col·laboradors foren Joan Mercader 
i Joan Reglà —que eren professors ajudants—, Jordi Nadal, Emili Giralt, Ramon Gubern, David 
Romano, Josep Fontana, Jordi Rubió i Lois, Jordi Pérez Ballestar, Manel Riu i Riu, entre d’altres . 
A l’auleta tenien lloc les reunions setmanals amb els col·laboradors i postgraduats, i molts dels col-
loquis que el cehi organitzà en aquells anys amb ponents com Arnold Toynbee, Ernest Labrousse, 
Pierre Vilar, Philippe Wolff, als quals assistia un públic no solament universitari atret per la novetat 
dels temes i pels conferenciants .

 el parèntesi (1960-1972): les veles es desinflen

Amb la prematura mort de Jaume Vicens Vives, el 28 de juny de 1960, s’inicia una segona etapa 
en la història del cehi que Emili Giralt va definir com una «etapa d’hivernació» . Tota l’embran-
zida que durant nou cursos acadèmics donà Vicens als projectes del Centre s’apaivagà amb la seva 
desaparició, encara que la seva petjada continuà en la tasca desinteressada i eficaç dels deixebles i 
col·laboradors que varen continuar treballant en l’edició d’Índice Histórico Español . Durant aquests 
anys, el cehi va romandre sense director . Els catedràtics d’Història Moderna i Contemporània de la 
Universitat de Barcelona d’aquells anys no estaven gens en sintonia amb els antics col·laboradors 
de Vicens respecte del que havia de ser el cehi . Com ens explica Emili Giralt: «va semblar que era 
millor un Centre acèfal, amb una vida ensopida, que no pas córrer el risc evident d’una manipulació 
i de la conversió del Centre en una “capelleta”» .

 la represa (1972-1996): emili giralt i Raventós

El curs 1971–1972 Emili Giralt Raventós guanyà la càtedra que havia ocupat el seu mestre Jau-
me Vicens i prengué la decisió, consensuada amb els antics col·laboradors, de reviscolar el cehi . Els 
objectius inicials del Centre continuaven sent vàlids; calia, però, reinstitucionalitzar-lo i dotar-lo 
del reglament que l’Ordre ministerial de l’any 1955 exigia i que encara no s’havia materialitzat . To-
paren amb obstacles de caire burocràtic i organitzatiu com va ser la divisió de la Facultat de Filosofia 
i Lletres en tres facultats diferents, però la voluntat hi era i la favorable acollida del projecte per part 
del rector, Fabià Estapé, ajudà que el 20 de novembre de 1974 fos aprovat un projecte de reglament 
adequat a la nova situació universitària . L’any següent el Ministeri aprovà el reglament que establia 
el caràcter pluridisciplinari del Centre i ratificà el Dr . Emili Giralt i Raventós com a director .

La seu del cehi s’ubicà a la quarta planta de l’edifici conegut com a Cúpules, a la facultat de Ge-
ografia i Història, a Pedralbes, i recent estrenada per al curs 1976–1977, des d’on s’inicià la represa 
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La seu del CEHI a l’antiga Facultat de Geografia i Història, al carrer Baldiri Reixac . [CEHI-ABPR] .
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del cehi, que continuà amb l’edició de l’Índice i començà a organitzar activitats ben diverses . El Dr . 
Giralt va afegir un nou i engrescador objectiu per al cehi que fou la tasca de recopilar tota mena de 
documents i publicacions sorgits de l’oposició al règim de Franco o els elaborats des de l’exili per 
tal de recuperar per a la història tot allò que havia estat menystingut o directament perseguit per la 
història oficial del règim . Aquesta fou la llavor d’un incipient arxiu i biblioteca que en pocs anys es 

convertirà en un valuós fons de consulta 
obligada per als estudiosos de la història 
més recent del país . 

La consolidació de l’arxiu–biblioteca 
del cehi rebé una empenta fonamental 
amb la signatura d’un conveni amb la 
Fondation Internationale d’Études His-
toriques et Sociales sur la Guerre Civi-
le d’Espagne de 1936–1939 (fiehs), el 3 
d’agost de 1977 . Aquesta era una institu-
ció creada l’any 1972 amb seu a Ginebra 
i amb un centre de recerca a Perpinyà, 
que era regida per un patronat internaci-
onal, el president del qual fou el professor 
Ramon Sugranyes de Franc . L’objectiu 
principal de la Fundació era l’estudi de la 
Guerra Civil espanyola, les seves causes i 

les seves conseqüències, per a la qual cosa es preocupà de recollir documentació amb aquest tema 
com a fil conductor . Comptava amb un fons valuosíssim de llibres, opuscles, publicacions periòdi-
ques i fotogrames, que havia estat aplegat i custodiat tot esperant el moment propici per retornar-lo 
a Catalunya, un cop segurs que no seria confiscat . Aquesta situació es donà a partir de l’any 1977 
i, donada la coincidència d’objectius pel que fa a la sensibilitat envers el patrimoni documental 
del país i la semblança dels respectius materials entre la fiehs i el cehi, s’establí el conveni de col-
laboració . Tots els fons procedents de la fiehs s’incorporaren a la col·lecció del cehi, constituint 
així un arxiu–biblioteca de primer ordre per a l’estudi de la història recent de Catalunya i d’Espanya . 
Però també evidencià la precarietat de l’espai destinat a contenir-la . L’any 1982, la fiehs s’autodis-
solgué i cedí al cehi tot el seu patrimoni documental, material i personal, i va obrir una nova etapa 
en la història del Centre .

Aquest increment del volum del fons per custodiar i catalogar farà necessari un canvi d’ubicació, 
que es produí l’any 1985 quan el cehi estrenà nova seu en un edifici singular de començament del 
segle xx, obra de l’arquitecte barceloní Enric Sagnier i Villavecchia, al carrer Brusi de Barcelona .

La casa Sagnier, al carrer Brusi de Barcelona, seu del CEHI 
(1985-1997) . [CEHI-ABPR] .
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En aquells anys de represa d’activi-
tat es crearen noves seccions dins del 
cehi que responien als interessos cien-
tífics dels diversos grups de professors i 
d’investigadors adscrits al cehi per dur a 
terme activitats d’equip que depassaven 
els límits o les possibilitats dels departa-
ments i de les facultats . Un exemple fou 
el Centre d’Investigació Històrica de la 
Dona que, de la mà de la professora Mary 
Nash, inicià el seu propi recorregut fins 
a convertir-se en el que avui en dia és 
el Centre de Recerca Duoda, plenament 
independent del cehi . Altres seccions 
foren el Centre d’Estudis d’Història Ru-
ral que des de 1978 edita la revista espe-
cialitzada Estudis d’Història Agrària, i el 
Centre per a la Investigació dels Movi-
ments Socials que edità la revista Acàcia 
entre els anys 1990 i 1995 . L’any 1993 
s’inicià la publicació de la revista El 
Contemporani. Arts, Història, Societat en 
col·laboració amb l’editorial Afers .

El cehi s’anà dotant de personal pro-
pi per tal d’organitzar i catalogar el seu 
voluminós fons així com per gestionar de 
manera eficient el dia a dia del Centre 
que atenia cada cop més investigadors 
provinents d’arreu de Catalunya, d’Espa-
nya i també de l’estranger . El nou secretari fou Jordi Planes i Casals, que havia estat el director del 
centre de recerca de la fiehs .

Sota les directrius del Dr . Giralt, els fons de l’arxiu–biblioteca es continuaren incrementant 
mitjançant donacions i cessions de particulars, d’associacions i d’organitzacions polítiques i sindi-
cals, així com gràcies a una constant i laboriosa tasca de seguiment i cerca per part de l’equip del 
cehi i dels nombrosos col·laboradors amb els quals compta per tal d’aconseguir nous materials per 
enriquir i complementar el fons, el qual ha anat creixent amb poques compres atès que els recursos 
econòmics eren escassos .

Inauguració, l’any 1985, de la seu del carrer Brusi, amb el rector 
Antoni M . Badia i Margarit (dreta) i el director del CEHI,  
el Dr . Emili Giralt i Raventós . [CEHI-ABPR] .
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En aquest període el cehi tornà a organitzar congressos i col·loquis entre els quals no volem 
deixar d’esmentar el «Primer Col·loqui Internacional sobre la Guerra Civil Espanyola» (1979), el 
primer que se celebrava sobre aquest tema a l’Estat espanyol de manera pública i lliure . Set anys 
després tingué lloc el «Segon Col·loqui» . El setembre de l’any 1978 el cehi fou el responsable de 
l’organització de la «xii Conferència Anual de l’ialhi» (International Association of Labour His-
tory Institutions) de la qual és membre . Com a iniciativa del Centre d’Estudis d’Història Rural se 
celebraren els quatre col·loquis d’Història Agrària els anys 1978, 1986, 1990 i 1997 . 

L’any 1994 marcà una nova fita en la història del cehi amb la signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona segons el qual el primer cedia per vint-
i-cinc anys l’ús d’un edifici emblemàtic, el Pavelló de la República . Aquest edifici construït amb 
motiu del Jocs Olímpics de 1992 és una rèplica exacta del que realitzaren els arquitectes Josep Lluís 
Sert i Luis Lacasa amb motiu de l’Exposició Internacional de París l’any 1937 . 

La Fundació Biblioteca Figueras – Centre d’Estudis d’Història Contemporània era la forma ju-
rídica que la biblioteca privada creada per Josep Maria Figueras i Bassols l’any 1967 adoptà l’any 
1978 per tal de posar a disposició del públic una important biblioteca especialitzada en història 
contemporània de Catalunya dels segles xix i xx . Els camins del cehi i els d’aquesta institució es 
creuaren l’any 1994 i, donada la complementarietat dels seus fons documentals, es decidí ubicar 
ambdues institucions al Pavelló de la República . Durant poc més de dos anys, l’edifici, que no ha-
via estat concebut per donar cabuda i resguard a l’importantíssim volum documental que les dues 
institucions aportaven, va ser sotmès a obres d’habilitació per tal de donar resposta a la seva nova 
utilitat . Així, el novembre de 1996 s’inaugurava oficialment aquesta nova etapa que va permetre 
el naixement d’una de les biblioteques més importants sobre la Segona República, la Guerra Civil, 
l’exili, el franquisme i la transició a Catalunya i a Espanya .

 l’embranzida: el «tàndem Aracil–Segura» i el Pavelló de la República 

El Pavelló de la República s’obrí al públic l’any 1997 i el cehi es preparà per al relleu en la direc-
ció del Centre . Aquest relleu significà un canvi generacional que aportà una nova dinàmica i l’am-
pliació dels objectius per tal d’adaptar la institució als nous reptes que se li plantegen en un Centre 
de recerca amb un patrimoni documental i bibliogràfic que el converteix en un dels més importants 
del món en el seu camp .

Aquest canvi es produí l’any 1998 quan el Dr . Rafael Aracil i Martí és nomenat director i, vice-
director, el Dr . Antoni Segura i Mas, ambdós catedràtics d’Història Contemporània de la Univer-
sitat de Barcelona . La nova direcció es fixà la necessitat de donar major difusió i reconeixement a 
les activitats del cehi i per això prioritzà l’objectiu d’obrir el Centre a la col·laboració d’institucions 
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públiques i privades, a les universitats d’arreu i a la d’al-
tres centres afins per tal de respondre a la demanda de 
determinats productes culturals i al finançament de les 
activitats previstes, realitzades amb les màximes garan-
ties científiques i de difusió social . En aquest sentit, el 
cehi en aquests anys ha realitzat diverses exposicions 
relacionades amb el seu valuós fons: «Premsa de l’exili 
català republicà (1939-1975)», «Una esperança desfe-
ta: l’exili de 1939», «República! Cartells i cartellistes 
(1931-1939)» i «Educació, Municipis i República» . 
També s’han endegat nombrosos projectes de recerca 
que han permès al cehi continuar amb la idea inicial 
de Jaume Vicens pel que fa a despertar vocacions i a 
professionalitzar la tasca d’investigadors novells . Algu-
nes d’aquestes recerques són l’Atles de la Guerra Civil a 
Catalunya, la Història dels Casals Catalans, La Vanguar·
dia española (1939·1946), Franquisme i clandestinitat a 
Catalunya (1939·1975), entre d’altres . 

El Dr . Rafael Aracil davant del Pavelló de la 
República, la nova seu del CEHI des del 1997, al 
costat de l’escultura Els Mistos de Claes Olden-
burg . [UB] .

Rafael Aracil i 
Antoni Segura, 
responsables del 
CEHI, amb la im-
portant col·lecció 
de cartells de la 
Segona República i 
la Guerra que  
la biblioteca del 
CEHI custodia . 
[Jordi Garcia/
Diari Avui] .
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Una nova línia de treball ha estat el desenvolupament de la dimensió internacional del cehi amb 
actuacions de diversos tipus més enllà de l’àmbit estrictament català, especialment en l’àrea geogrà-
fica i cultural de l’espai mediterrani . D’aquestes actuacions, en destaquen les deu edicions del curs 
«Conflictes i convergències en el món actual» que es duu a terme des de l’any 1997 en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona, on experts de reconegut prestigi internacional han aportat les seves 
reflexions a l’entorn dels principals processos de canvi en els quals està immers el món .

 Tot i això, la base fonamental d’actuació del cehi és la de continuar aprofundint en la història 
més recent de Catalunya: Guerra Civil, dictadura franquista i transició a la democràcia, a través de 
la recerca i la docència . Així les set edicions realitzades des de l’any 1999 del curs «Memòria de la 
Transició a Espanya i a Catalunya», de les quals s’han publicat les intervencions i ponències, són 
ja d’obligada referència per a qualsevol estudiós o interessat en el tema . També cal esmentar que 
el Ministeri d’Educació i Ciència ha reconegut els grups de recerca presentats pel cehi per als anys 
1999-2002 i per als anys 2006-2009 i que centren el seu objecte d’investigació en el període de la 
dictadura franquista a Catalunya i l’organització de l’oposició democràtica (1938-1979) .

El nou equip continuà amb la publicació de les revistes Índice Histórico Español, Estudis d’Història 
Agrària i El Contemporani, a les quals afegirien una nova col·lecció, Els papers del Pavelló de la Repú·
blica, per difondre el ric contingut del fons del Centre .

Acte de lliurament del 
Premi a la Memòria Popu-
lar de la Fundació Rafael 
Campalans i de la Fun-
dació Josep Comaposada 
al CEHI, el dia 27 d’abril 
del 2000 a l’Auditori de 
«La Pedrera» de Barcelo-
na . El Dr . Antoni Segura 
rep el guardó –la figura 
d’El Forjador de Josep 
Llimona– de mans del Sr . 
Joan Fuster i Sobrequés, 
patró de la Fundació Josep 
Comaposada . [Fundació 
Josep Comaposada] .
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21 de març de 2002: inauguració de la reproducció del Guernica al Pavelló 
de la República . D’esquerra a dreta: El director del CEHI Rafael Aracil, el 
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona Ferran Mascarell, el vicerec-
tor d’Activitats Culturals i Patrimoni de la UB Salvador Claramunt, i el regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament de Gernika Imanol Zubizarreta [CEHI-UB] .

L’embranzida d’aquesta no-
va etapa pel que fa a activitats 
de recerca, docència i difusió, 
juntament amb la tasca del dia 
a dia relacionada amb l’aten-
ció a les múltiples sol·licituds i 
consultes del fons, així com la 
seva organització i tractament, 
ha tingut un merescut reconei-
xement amb la concessió del 
Premi Primer de Maig a la Me-
mòria Popular 2000 a una insti-
tució que ha demostrat, amb la 
seva trajectòria, una constant 
preocupació per la història del 
país i pel seu patrimoni .

El cehi no ha oblidat les 
accions encaminades a seguir enriquint l’arxiu–biblioteca que ha anat creixent amb incorporacions 
provinents de donacions i intercanvis fonamentalment . Tampoc no ha deixat de banda aspectes 
més simbòlics com el fet d’instal·lar una reproducció fotogràfica a mida real del Guernica de Picasso 
al pati del Pavelló al mateix lloc que ocupà l’any 1937, tot fent coincidir la seva inauguració, el 
març de 2002, amb els actes d’homenatge que la Universitat de Barcelona va organitzar en record 
d’Ernest Lluch, assassinat per ETA l’any 2000 .

L’any 2005, el «tàndem Aracil–Segura» renovà la seva continuïtat i el Dr . Antoni Segura n’as-
sumí la direcció i l’any següent la renovació generacional continuà endavant amb la jubilació del 
secretari del cehi, Jordi Planes, i la seva substitució per qui escriu aquestes línies .

  

Aquest any 2007 és l’any en què se celebra el 70è aniversari de la construcció de l’efímer i em-
blemàtic edifici del Pavelló de la República . L’atzar ha fet que la rèplica d’aquest edifici sigui des de 
fa deu anys la seu del cehi . La unió entre un edifici que simbolitza la lluita contra el feixisme i les 
dictadures, com és el Pavelló de la República, i una institució com el cehi de llarga trajectòria i ric 
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bagatge, no fan sinó reforçar i ampliar l’esperit que inspirà el naixement del Centre . Com deia Jau-
me Vicens: «Si tots els que sentim la crida de la vocació històrica ens col·loquem en el lloc de servei 
que ens correspon i engranem els nostres esforços en un decidit propòsit de superació col·lectiva» 
de ben segur que el cehi seguirà anant a rumb, amb la recuperació de la memòria i la defensa de les 
llibertats democràtiques com a nord .

Lola Harana
Coordinadora del CEHI
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Els fons documentals de l’Arxiu 
Biblioteca del Pavelló de la República
Olga Giralt i M . Lourdes Prades

L’Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República l’integren dues grans col·leccions documentals: 
la del Centre d’Estudis d’Història Contemporània – Fundació Josep Maria Figueras i la del Centre 
d’Estudis Històrics Internacionals (cehi) de la Universitat de Barcelona . 

Tractarem els fons del Pavelló de la República —la biblioteca, l’hemeroteca i l’arxiu— com 
una sola unitat documental, tot i que els termes establerts en el conveni signat l’any 1994 per la 
Biblioteca Figueras i la Universitat de Barcelona obliguen a mantenir físicament separada aquesta 
col·lecció de la del cehi .

 la biblioteca

El fons de la biblioteca l’integra una 
col·lecció de més de 150 .00 títols de lli-
bres i opuscles provinents de donatius, ad-
quisicions, intercanvis i obsequis per part 
dels mateixos autors o de les editorials .

El gruix d’aquest fons se circumscriu 
en el període cronològic i temàtic que 
va des de l’inici de la Segona República 
(1931) fins a l’actualitat, amb especial 
interès pels períodes de la Guerra Ci-
vil (1936–1939), l’exili, el franquisme 
(1939–1975) i l’oposició al règim i a la 
transició democràtica .

 A més, també compta amb dues col-
leccions que, tot i que són menys cone-

Sala de lectura de la Biblioteca del Pavelló de la República . 
[CEHI-UB] .
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gudes, no per això són menys im-
portants: per una banda, el fons 
bibliogràfic sobre sovietisme, im-
portantíssim tant pel seu volum 
(més de 3 .000 llibres i opuscles), 
com perquè és únic a l’Estat espa-
nyol; per una altra banda, la col-
lecció procedent de l’antiga Casa 
d’Amèrica de Barcelona, que és 
un referent ineludible per a qual-
sevol estudi seriós sobre economia 
i relacions econòmiques entre Es-
panya i Amèrica des de finals del 
segle xix fins a la primera meitat 
del segle xx .

Com hem assenyalat a l’inici, la procedència d’aquest fons, i en general de tota la col·lecció del 
Pavelló de la República, és diversa tot i que el gruix de monografies prové, en el cas de la col·lecció 
del cehi, dels fons de la fiehs i de les donacions de Jordi Arquer i de Víctor Alba; en el cas de la 
Biblioteca Figueras, de llibres procedents de la compra directa a llibreters i de l’adquisició de bibli-
oteques particulars . 

 l’hemeroteca

La col·lecció de publicacions peri-
òdiques està formada per 10 .964 títols, 
agrupats en grans períodes, entre els quals 
destaquen les publicacions de la Segona 
República, la Guerra Civil, l’exili i el 
franquisme i es distribueixen segons figura 
en el gràfic que incloem a continuació .

Són especialment importants les 
col·leccions dels períodes de la Segona 
República i la Guerra Civil, la de l’exi-
li republicà i les nombroses publicacions 
clandestines de l’època franquista .

Sala de treball de la Biblioteca . [CEHI-UB] .

Segle xix

1900-1931

II República i Guerra Civil

Exili

Franquisme

Transició

A partir de 1979

xix
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Pel que fa a la col·lecció de les publicacions que van des de 1931, any de la proclamació de la 
República, fins a 1939, any de finalització de la guerra, compta amb més de 1 .595 títols, fet que 
converteix aquest fons hemerogràfic en el més important després del de la Biblioteca Nacional a 
Madrid . Són publicacions d’un valor incalculable, tant des del punt de vista històric com patrimo-
nial i bibliogràfic, i són aquestes característiques les que han convertit aquesta col·lecció en reclam 
obligatori i continuat per part d’institucions del país i de fora per a qualsevol esdeveniment com, 
per exemple, les recents exposicions del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Museu 
Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat1 o a l’International Center of Photography de Nova 
York2 .

L’altre fons hemerogràfic important és el de l’exili, sobretot el que fa referència al dels republi-
cans catalans . L’integren més de 200 títols impulsats tant des de les institucions polítiques a l’exili, 
com és el cas del Butlletí d’informació3 publicat per la Generalitat de Catalunya, com també des dels 
mateixos partits polítics i sindicats a l’estranger . Entre aquests títols n’hi ha de tan significatius 
com La Humanitat4, fundada per Lluís Companys i portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
que s’edità a Mèxic, Tolosa de Llenguadoc o Montpellier; les nombroses publicacions del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya: el Butlletí pel manteniment del psuc5, Catalunya–Catalogne: journal 
hebdomadaire6, Catalunya: portantveu dels catalans a Amèrica7, Lluita8 i Quaderns del comunisme9; les 
del Moviment Socialista de Catalunya, amb títols tan representatius com Endavant10; les de la Unió 
General de Treballadors que va editar el seu Butlletí11 a Mèxic, París i Tolosa, Catalunya obrera12 o 

1.  Revistas y guerra 1936·1939: 16 de enero –30 de abril de 2007 [Catàleg de l’exposició] . Madrid: Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofia, 2007 . 

2 . Other weapons: photography and print culture during the Spanish Civil War (ICP – 25 .9 .2007-6 .2 .2007)
3 .  Butlletí d’informació: Generalitat de Catalunya . París: Generalitat de Catalunya . Serveis d’Informació, 1947-[1976?] 

[Editat a l’exili] .
4 . La Humanitat: òrgan d’Esquerra Republicana de Catalunya . Toulouse: Delegació del Directori a Catalunya, 1945- . 

La Humanitat: portantveu d’Esquerra Republicana de Catalunya. Montpellier: ERC, 1944- . 
La Humanitat . Mèxic D .F .: Esquerra Republicana de Catalunya, [1942]- .

5 . Butlletí pel manteniment del psuc. Mèxic D .F .: PSUC, 1947- . 
6 . Catalunya: Catalogne: journal hebdomadaire: organe des immigrés catalans. París: [psuc], 1939- . 
7 . Catalunya: portantveu dels catalans a Amèrica. MéxicoD .F .: [PSUC], 1940- . 
8 . Lluita: portantveu dels treballadors catalans a França . [Tolosa]: PSUC, 1945- . 
9 . Quaderns del comunisme. [França]: cc del psuc de Catalunya, 1946- . 
10 .  Endavant: setmanari del Moviment Socialista de Catalunya . Tolosa: msc, 1945-1968 . Endavant: òrgan del Moviment 

Socialista de Catalunya, Organització d’Amèrica. Mèxic D .F .: msc, 1946- . 
11 . Butlletí de la Unió General de Treballadors: Comitè de Catalunya a l’Exili . Mèxic D .F .: ugt . Secretariat, 1957- . 
12 . Catalunya obrera: òrgan del Grup Català de la ugt del Sena . París: ugt, 1953- . 
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Lligam13, la publicació més representativa d’aquest sindicat . Continuant encara amb la premsa d’exi-
li català, no podem oblidar la que generaven els mateixos casals, centres i col·lectivitats d’exiliats, 
amb títols tan representatius com Ressorgiment14, La revista dels catalans a Amèrica15, Germanor16, 
Pont blau17 i Xaloc18 que la va continuar, Quaderns de l’exili19 o Mai no morirem20, butlletí del Casal 
d’Angulema, o el Butlletí21 del Casal Català de Mèxic . Algunes de les publicacions més curioses 
d’exili són Proa: revista artístico–literaria del 505 Grupo de T.E.22 i L’Ilot de l’art23 que, en estar fetes a 
mà pels mateixos exiliats, es poden considerar veritables peces de museu .

La darrera col·lecció hemerogràfica que volem destacar és la del període franquista que, amb 
3 .363 títols, converteix l’hemeroteca del Pavelló de la República en referent indiscutible per a qual-
sevol estudi o recerca sobre la història política i social a l’Estat espanyol entre 1939 i 1975 . 

Pel que fa a la premsa clandestina, cal destacar les elaborades per organitzacions de l’àmbit po-
lític (Bandera Roja24, Combate25 o Treball26 del sector comorerista del psuc), sindical (Lucha obrera27), 
estudiantil (Universitat: publicació dels estudiants de Barcelona28), veïnal (publicacions de barris com 
el Besòs, el Bon Pastor o el Poble Nou, afectats pels nombrosos problemes urbanístics que van pa-
tir durant els anys seixanta i setanta) o cultural (Serra d’Or29) . Pel que fa a la generada pel mateix 
règim, títols tan representatius com Y: revista para la mujer30, editada per la Sección Femenina de la 

13 .  Lligam: butlletí mensual d’informació de la ugt de Catalunya . París, Toulouse, Mèxic D .F .: ugt de Catalunya, [194-?]- . 
14 . Ressorgiment . Buenos Aires: [s .n .], 1916-1972 . 
15 . Revista dels catalans d’Amèrica . Mèxic D .F ., [s .n .], 1939- . 
16 . Germanor: butlletí de l’Institut Sardanista Folklòric Catalunya·França. Les Lilas: isfocaf, 1962- . 
17 . Pont blau: literatura, arts, informació . Mèxic: [s .n .], 1952-1963 . 
18 . Xaloc . México D .F .: Ramón Fabregat, 1964-1981 . 
19 . Quaderns de l’exili . Coyoacán D .F .: [s .n .], 1943-1947 . 
20 . Mai no morirem: butlletí interior del Casal Català d’Angulême . Angoulême: Casal Català, 1952- . 
21 . Casal Català de Mèxic: [butlletí] . Mèxic D .F .: Casal Català de Mèxic, 1945- . 
22 .  Proa: revista artístico·literaria del 505 Grupo de T.E. Portet-sur-Garonne: el Grupo, [1941]- . (Redacció: Campo de 

Clairfont) . 
23 . L’Ilot de l’art: hebdomadaire des artistes espagnols . Sant-Cyprien: [s .n .], 1939- . 
24 .  Bandera roja: portavoz de la Organización Comunista de España (Bandera Roja) . [Barcelona]: OCE (Bandera Roja), 

1968-[1987?] . 
25 . Combate: órgano de la Liga Comunista Revolucionaria. [Madrid]: Liga Comunista Revolucionaria, 1971-1991 . 
26 . Treball: portantveu del cc del Partit Socialista de Catalunya . Barcelona: psuc, 1952-[1954] . 
27 . Lucha obrera . [España]: Grupos de Acción y Unión Proletaria, 1966- . 

Lucha obrera: portavoz de la Oposición Sindical . Madrid: Oposición Sindical, [19--] . 
28 . Universitat: òrgan dels estudiants del psuc Barcelona: psuc, 1958- . 
29 . Serra d’or: portantveu del “Chor Montserratí” . Montserrat: Monestir de Montserrat, 1955- . 
30 . Y: revista para la mujer . [Madrid]: Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las jons, 1938-[194?] . 
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Falange, En pie31, editada a Madrid per la Jefatura Local del Movimiento o el Boletín de los seminarios 
de formación32 del Frente de Juventudes, són testimoni directe de quaranta anys de dictadura . 

 l’arxiu

El fons d’arxiu pròpiament dit consta d’unes sèries generals i 
unes sèries particulars .

• Les sèries generals . Podem distingir entre les establertes 
segons la cronologia —sèries documents històrics, documents 
exili i fulls volants—, la tipologia documental —sèries arxiu 
gràfic i documents partits polítics— i, per últim, la sèrie fons 
personals .

La sèrie documents històrics . Tot i que conté alguns ma-
terials del segle xix i de principis del segle xx, destaca, tant pel 
seu volum com pel seu valor històric, la documentació dels perí-
odes de la Segona República i de la Guerra Civil . De la Segona 
República són especialment interessants els documents relacio-
nats amb les diverses eleccions que van celebrar-se entre els anys 
1931 i 1936 així com amb l’elaboració i aprovació per referèndum de l’Estatut de Catalunya de l’any 
1932; la documentació generada per l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de la implantació l’any 
1934 de l’anomenat Pla d’autoòmnibus; la de diverses organitzacions polítiques i sindicals com, per 
exemple, la del boc de Joaquim Maurín o els manifestos de la cnt–ait adreçats als treballadors de 
Catalunya; la d’associacions culturals com Palestra o econòmiques com la Federació de Cooperati-
ves de Catalunya .

Pel que fa al material de la Guerra Civil, és important el que pertany als diversos organismes cre-
ats per la Generalitat de Catalunya a causa del conflicte bèl·lic, com ara la Junta de Defensa Passiva 
de Catalunya, la Comissió pro-ajut queviures Madrid, el Servei Confidencial d’Informacions radi-
ades per les forces faccioses de la Direcció General de Radiodifusió, el Comissariat de Propaganda 
o el Consell d’Economia de Catalunya; el d’organismes internacionals solidaris amb les víctimes 

31 .  En pie: revista de información general. Madrid: Jefatura Local del Movimiento del Distrito Centro de Madrid, 
[1957]- . 

32 .  Boletín de los Seminarios de Formación: Asesoría Nacional de Formación Política del Frente de Juventudes . Madrid: 
Seminario Central de Formación del Frente de Juventudes, [1948-195?] . 

Armaris compactes del soterrani del 
Pavelló . [CEHI-UB] .
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de la guerra, com el Socors Roig Internacional, la Solidaritat Internacional Antifeixista o el sindi-
cat anarquista suec sac (Sverige Arbetere Centralorganisation); el d’hospitals on es relacionen els 
morts i ferits pels bombardejos patits a diverses poblacions de Catalunya; i el de l’exèrcit republicà, 
d’entre el qual destaca el vinculat amb el front de Madrid, cedit al Pavelló de la República l’any 
2005 per la secció de Reserva de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona .

La sèrie documents exili. Ha estat organitzada bàsicament a partir de la documentació recollida 
per Jordi Arquer, militant del poum exiliat a França, cedida l’any 1982 al cehi per la seva esposa, i 
que posteriorment ha anat creixent amb diverses donacions d’antics militants de partits i sindicats 
a l’exili . Compta amb material d’institucions, organitzacions i associacions polítiques sindicals i 
culturals que reflecteix la vida cultural i social de l’exili català i espanyol sobretot a França, però 
també a la resta d’Europa i a Amèrica . En destaca la documentació relacionada amb el moviment 
llibertari a l’exili i la correspondència de Jordi Arquer amb multitud de personalitats (Pau Casals, 
Joaquim Maurín, Jaume Miravitlles, Georges Orwell, Manuel Serra i Moret, Josep Tarradellas, etc .) 
i organismes, tant de l’exili com de l’interior . Són també molt interessants els documents sobre la 
tercera República espanyola, el Moviment Socialista per als Estats Units d’Europa, les relacions 
entre la Generalitat de Catalunya i els governs basc i gallec a l’exili, la candidatura de Pau Casals 
a la presidència de la Generalitat de Catalunya o els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats 
ininterrompudament entre els anys 1941 (Buenos Aires) i 1977 (Munic) .

La sèrie fulls volants. Molt àmplia i variada no només pel període que avarca (des de 1939 fins 
als nostres dies) sinó perquè conté documentació tant oficial com clandestina . Del primer franquis-
me i fins als anys seixanta són especialment valuosos els llistats de presos dels mesos de juny i juliol 
de 1939 de camps de concentració existents a Cervera, Lleida, Reus i Tarragona, gràcies als quals 
la Biblioteca del Pavelló de la República va poder lliurar certificats a moltes persones per cobrar les 
indemnitzacions per haver patit privació de llibertat durant el franquisme; els informes i dictàmens 
de presos en llibertat condicional emesos per la Junta Provincial de Llibertat Vigilada de Barcelona; 
els «Indultos de la ley de ayuno i abstinencia» concedits per l’Església; els manifestos de la Guardia 
de Franco, del Movimiento Nacional i de la Falange; les crides a les jornades de Reconciliación 
Nacional; els anònims, escrits en català, sobre l’11 de setembre o Sant Jordi; fulls volants sobre les 
vagues de tramvies dels anys 1951 i 1957, etc . A partir dels anys seixanta, augmenta la documenta-
ció clandestina de partits polítics (erc, fnc, msc, poum, psuc) i sindicats (cnt, ugt, ccoo); també 
és important el material relacionat amb la repressió franquista (consells de guerra, penes de mort, 
estats d’excepció), amb el moviment obrer i amb la reivindicació nacional a Euskadi i Catalunya . 
Pel que fa als últims anys del franquisme, el fons reflecteix la cada cop més rellevant oposició al rè-
gim . De l’etapa de la transició política espanyola (1976-1978), en destaca la propaganda referent al 
referèndum de la reforma política (1976), les eleccions generals de 1977 i el referèndum constituci-
onal de 1978 i les campanyes a favor de l’Estatut de Catalunya, l’amnistia, la llibertat d’expressió, la 
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legalització de totes les forces polítiques, l’ús del català o la majoria d’edat als 18 anys . Des de 1979 
fins als nostres dies el fons continua sent molt útil per a l’estudi de la vida cultural, política, sindical 
i social a Catalunya i a l’Estat espanyol .

La sèrie arxiu gràfic. Està integrada per material divers (fotografies, postals, làmines, calendaris, 
segells, paper moneda, etc .) i cronològicament avarca des de principis del segle xx fins a l’actualitat . 

Pel que fa a les fotografies, és important la col·lecció de la Guerra Civil (inclou fotografies dels 
diversos fronts de batalla, de la rereguarda i de bombardejos); la sèrie dedicada a personalitats de la 
vida política, social i cultural de la Catalunya dels anys seixanta, donada al cehi pel fotògraf Toni 
Vidal; les procedents de l’exposició «Història Gràfica de Catalunya sota el franquisme» organitzada 
l’any 1980 per l’Escola Universitària de Professorat de la Universitat de Barcelona; les cedides al 
cehi l’any 2003 pel Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano de Mèxic, reunides en l’ex-
posició «¿Por qué España? Guerra Civil 1936-1939 y el exilio español sesenta años después» i que 
il·lustren la vida dels republicans espanyols a bord del vaixell Sinaia i a la seva arribada a Mèxic . Són 
també curiosos els segells clandestins o els bitllets de loteria de l’època franquista, el paper moneda 
emès per nombrosos municipis de Catalunya durant la Segona República i els calendaris de la Soli-
daritat Internacional Antifeixista .

La sèrie documents partits polítics . Conté documentació interna (actes, ponències, ideari i 
estratègies polítiques, comunicats, informes, relacions amb altres organitzacions, etc .) de diverses 
organitzacions polítiques i sindicals catalanes i espanyoles, majoritàriament d’esquerra i extrema 
esquerra (lcr, mcc, oice, ort, pore, poum, psan, psan-p, psc (c), psc (r), pte, ucl, etc .), generada 
substancialment durant l’últim franquisme i la transició política . Aquests documents interns són 
imprescindibles per a l’estudi de cadascuna d’aquestes organitzacions en particular (funcionament 

Lleixes d’opuscles 
del fons d’arxiu . 
[CEHI-UB] .
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durant la clandestinitat, escissions, fusions, dissolucions, etc .) i de l’evolució del seu ideari respecte 
als moviments obrer, estudiantil, veïnal, de reivindicació nacional, feminista, etc .

La sèrie reculls de premsa. Aquesta sèrie consta únicament de retalls de premsa organitzats cro-
nològicament i per temes . Les subsèries més interessants són la de la Fundació d’Estudis Llibertaris i 
Anarcosindicalistes —cedida al Pavelló de la República l’any 2005,— perquè constitueix un recull 
d’informació molt complet sobre el moviment sindical a l’Estat espanyol entre els anys 1977 i 1980, 
i la de Víctor Alba – anc, fruit d’un intercanvi entre l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Pavelló de 
la República l’any 2000, per la quantitat d’informació que conté sobre multitud d’esdeveniments del 
segle xx a Catalunya, Espanya, Europa i el món .

La sèrie fons personals. L’arxiu del Pavelló de la República reuneix un total de cent quinze fons 
personals, xifra que augmenta any rere any gràcies a moltes donacions com, per exemple, les efec-
tuades el 2007 pel periodista Xavier Vinader o pels familiars de l’especialista en història militar de 
la Guerra Civil, Rafael Infiesta .

Bona part dels fons personals pertanyen a personalitats que, per la seva militància, el seu càrrec 
o la seva professió, van tenir un paper rellevant en la història política, social o cultural de la Cata-
lunya del segle xx . Molts altres, però, són de persones anònimes (militants de base, soldats, presos, 
dones, etc .) que van ser testimonis o protagonistes d’esdeveniments històrics concrets i que a través 
de les seves donacions ens han fet arribar documentació que no se sol trobar a gaires arxius històrics, 
però que constitueix una font molt important per a l’estudi de la societat civil d’un país .

D’entre tots els fons personals, volem destacar-ne els següents: Josep del Barrio (1909–1989, 
comunista i militar republicà, va comandar la columna Carlos Marx al front d’Aragó, posteriorment 
s’exilià i l’any 1943 fou expulsat del pce per discrepar de la política exterior soviètica); Antoni 
Baldrich (empresonat a Reus, Tarragona i Astorga durant els anys 1939–1941); Antoni Batista (pe-
riodista i escriptor especialista en el conflicte basc); Josep M . Batista i Roca (1895–1978, fundador 
del Consell Nacional de Catalunya); Neus Català (1915–), membre de les Joventuts del psuc, fou 
empresonada al camp de concentració nazi de Ravensbrück; Vicenç Guarner (1893–1981), militar 
republicà, maçó i fundador del Movimiento de Liberación Española a l’exili; Carlos Manini, mem-
bre del Movimiento Libertario Español a França, va estar intern al camp de Gurs i posteriorment 
va col·laborar amb la resistència; Enrique Moreno Báez (1908–1976), professor universitari fidel 
a la República, durant la Guerra Civil fou membre del moviment de La Paix Civile; Josep Marlès 
(1904–?), va participar amb Francesc Macià al complot de Prats de Molló l’any 1926 i als anys cin-
quanta promogué des de l’exili la unitat dels socialistes; Albert Pérez Baró (1902–1989), fou cap de 
negociat de la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil i va 
tenir un paper molt important en l’aplicació del programa de col·lectivitzacions; E . Juul Pettersen, 
brigadista noruec mort al setembre de 1938 al front de l’Ebre; Eduard Pons Prades (1920-2007), afi-
liat a la cnt des de 1937, el 1942 va entrar a formar part dels Grupos de Acción Antifascistas de la 
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resistència espanyola a França i acabada la Segona Guerra Mundial va col·laborar amb els maquis; 
Francisco Ponzàn (1911–1944), mestre llibertari aragonès exiliat l’any 1939, va organitzar una xar-
xa d’informació contra els nazis i va formar part de la xarxa d’evasió Britànica Pat O’Leary fins que 
l’any 1944 fou detingut i assassinat per la Gestapo; Manuel Serra i Moret (1884–1963), cofundador 
de la Unió Socialista de Catalunya, fou Conseller de la Generalitat durant la Segona República i 
president del Parlament de Catalunya a l’exili des d’on contribuí a l’organització del Moviment 
Socialista de Catalunya; Maurici Serrahima (1902–1979), escriptor i polític membre d’Unió Demo-
cràtica, durant la Guerra Civil tingué un paper important en l’ajut als sacerdots que vivien amagats 
i fou detingut pel sim; Josep Maria Trias Peitx (1900–1979), fundador d’Unió Democràtica, des del 
juliol de 1936 organitzà amb el cardenal Vidal i Barraquer una xarxa d’ajut als sacerdots catalans 
amagats o empresonats; Fèlix Vejarano, monàrquic donjuanista exiliat a Estoril i a París .

Per últim cal esmentar les donacions de nombrosos militants del poum com Víctor Alba 
(1916–2003), Manuel Alberich, Francesc de Cabo (1910–1997), Ramon Fernández Jurado 
(1914–1984), Eugeni Granell (1912–2001), Wilebaldo Solano (1916–) . Aquesta documentació, 
unida a la quantitat d’informació sobre el poum que reuneixen tant altres sèries documentals com 
l’hemeroteca i la biblioteca, converteixen el Pavelló de la República en un dels fons més importants 
del món sobre la història d’aquesta organització política .

• Les sèries particulars. Són aquelles que per casuístiques diverses —voluntat expressa de les 
persones que n’han fet donació, temàtica molt particular, procedència del fons, etc .— no s’han in-
tegrat a les sèries generals de l’arxiu .

La sèrie arxiu Massip . Conegut també per Arxiu Joan Comorera, fou cedida a la fiehs per 
Evarist Massip —el seu recopilador principal— l’any 1975 . Recull documentació relacionada amb 
el comunisme català i espanyol a l’exili i, molt especialment, amb l’escissió protagonitzada pel 
secretari general del psuc, Joan Comorera i Soler, l’any 1947 i que donà lloc a l’anomenat psuc–
Comorerista . L’excepcionalitat d’aquest fons ha donat lloc a nombrosos treballs de recerca per part 
d’investigadors del nostre país . 

La sèrie Movimiento Ibérico de Liberación. Fou cedida a la fiehs pels germans Ignasi i Jordi 
Solé Sugranyes l’any 1976 i posteriorment s’ha anat incrementant amb altres donacions com la de 
Concepció Sugranyes de Franch l’any 2005 . Compta amb documents interns, publicacions periò-
diques, dossiers de premsa, correspondència, fotografies, etc ., sobre les accions polítiques i armades 
d’aquesta organització llibertària i les seves relacions amb altres grups llibertaris (gari, olla, etc .) 
durant els darrers anys del franquisme . És molt ric el material sobre la detenció, judici, condemna a 
mort i execució de Salvador Puig Antich i la solidaritat que va generar a Catalunya i a l’Estat espa-
nyol, però sobretot a l’estranger, per part d’organismes com el Comité de Solidaridad con los presos 
del mil, la Comisión de Solidaridad con los presos políticos y sociales de España de Frankfurt o el 
Comité de Soutien au mil de França .
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La sèrie documents universitat. Compta amb documentació relacionada amb les institucions 
universitàries i el moviment estudiantil a Catalunya i Espanya des de la Segona República fins als 
nostres dies . Del període de la Segona República i la Guerra Civil, en destaquen, entre d’altres, la 
documentació referent a l’Estatut d’autonomia de la Universitat de Barcelona promulgat l’any 1933 i 
el nomenament de rector de Pere Bosch i Gimpera o els Estudis Universitaris per Obrers organitzats 
per la Universitat de Barcelona l’any 1937 . Dels anys del franquisme, és interessant el material sobre 
la primera Assemblea Lliure d’Estudiants celebrada l’any 1957 al paranimf de la Universitat de Barce-
lona i la repressió duta a terme posteriorment pel rector Francisco García Valdecasas (expulsió de 70 
professors, 266 estudiants expedientats, pèrdua de matrícula dels 12 .000 universitaris que integraven 
la nòmina de la Universitat de Barcelona, etc .); el Sindicato Español Universitario o les Asociaciones 
Profesionales de Estudiantes que el van substituir l’any 1966; l’assemblea constituent del Sindicat De-
mocràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona celebrada l’any 1966 i coneguda com a Caput-
xinada; etc . Pel que fa a la transició política i fins a l’actualitat, el fons reflecteix el gran protagonisme 
que el món universitari ha tingut en la història política, social i cultural del nostre país .

La sèrie arxiu Moscou. Documentació diversa procedent de l’arxiu del kgb de Moscou relaci-
onada amb el paper jugat per la Unió Soviètica a la Guerra Civil i, en concret, en la persecució i 
processament patit pels militants del poum . El material lliurat al cehi pel periodista Llibert Ferri 
l’any 1993 està fotocopiat .

La sèrie arxiu Salamanca . Compta substancialment amb documentació de la Confederació Na-
cional del Treball i de la Unió General de Treballadors durant els anys 1936 i 1938 i del paper que 
van jugar aquests sindicats en el procés de col·lectivització industrial aplicat a Catalunya durant la 
Guerra Civil . El material procedent de l’Archivo de la Guerra Civil de Salamanca està fotocopiat .

La sèrie textos polítics . Consta de manuscrits, articles i escrits diversos, classificats per matèria 
o per període històric, que per la seva tipologia documental no s’ha pogut integrar a cap dels altres 
fons de l’arxiu .

La sèrie Casa d’Amèrica . Procedent de la col·lecció de l’antiga Casa d’Amèrica de Barcelona 
consta fonamentalment de material gràfic i correspondència referent a les relacions econòmiques 
entre Espanya i Amèrica entre els anys 1910 i 1950 .

La sèrie arxiu cEhi . És l’arxiu historicoadministratiu del cehi des de 1949, any de la seva fun-
dació, fins a l’actualitat . Conté material divers sobre la seva història institucional i les activitats 
realitzades (congressos, seminaris, conferències, etc .), convenis de les relacions amb altres entitats, 
especialment amb la fiehs i correspondència . 

La sèrie ihE . Fou cedida al cehi per Índice Histórico Español l’any 2006 . Consta exclusivament de 
correspondència des de l’any 1953 fins a l’any 1975, entre la qual destaca la mantinguda per Jaume 
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Vicens Vives amb els col·laboradors (persones i entitats) d’aquesta publicació entre els anys 1953 
fins a la seva mort (1960) .

A banda de l’arxiu pròpiament dit, la Biblioteca del Pavelló de la República compta també 
amb: 

•  Una col·lecció de més de 10 .000 cartells, uns 3 .000 dels quals corresponen al període de la 
Segona República i la Guerra Civil i que estan en procés de digitalització, i la resta —uns 
8 .000— a fets polítics, econòmics, socials i culturals esdevinguts fonamentalment a Catalu-
nya, però també a Espanya, des de l’època franquista fins als nostres dies . 

•  Més de 15 .000 enganxines, de les quals unes 100 corresponen al període franquista, més de 
2 .500 a la transició política i aproximadament unes 7 .000 a la democràcia . 

•   Un fons de material divers, que avarca des del franquisme fins als nostres dies, i que està inte-
grat per banderes i banderoles, encenedors i llumins, llapis i bolígrafs, clauers, insígnies, etc ., 
generats fonamentalment amb finalitats propagandístiques per part d’institucions i organit-
zacions polítiques, sindicals i culturals diverses . Destaquen, per exemple, per la seva raresa i 
el seu valor històric, una placa de la Segona República d’una Escuela Nacional Graduada de 
Niñas del Ministerio de Instrucción Pública, unes espardenyes fetes a mà l’any 1939 en un 
camp de refugiats de Magnac-Laval a França, diverses banderoles de colònies juvenils dels 
anys seixanta organitzades per Educación i Descanso, etc .

•  Uns 200 vídeos i dvd .

•  Més de 500 enregistraments sonors amb cançons de la guerra, mítings, discursos de líders po-
lítics i entrevistes a personalitats i protagonistes de la història contemporània de Catalunya 
entre els quals podem destacar exiliats, antics militants del poum i dones que van viure la 
Guerra Civil i el franquisme .

•  Reculls monogràfics sobre la Segona República espanyola, la Guerra Civil (1936-1939), el 
franquisme (1939-1975), l’exili (1939-1975) i la transició espanyola (1976-1983) i també so-
bre l’edifici del Pavelló de la República que es van actualitzant periòdicament i que es poden 
consultar a: http://www .bib .ub .edu/biblioteques/pavello-republica/ .
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 Organigrama de l’arxiu

Arxiu CEHI

Fons Sèrie Subsèrie Cronologia

DH Documents Històrics

Fins 1899

1900-1909

1910-1919

1920-1930

5 . 1931-1936

1936-1939l

Fons SAC

8 . Fons Reserva

1850-1939 

DO Documents Exili DO (Documents) DO-C (Corresp .) 1939-1975 (Exili)

FV Fulls Volants 1939-

AG Arxiu Gràfic
 CEHI

 Exposició Mèxic
1939-

DPP Documents Partits Polítics 39 subsèries 1939- 

RP Reculls de Premsa

Víctor Alba

 Víctor Alba - ANC

 Jordi Arquer

CEHI

FELLA
1939-

FP
Fons Personals 89 fons personals

*Alguns fons no estan catalogats

1900- 

 

MAS Arxiu Massip 1939-1975 (Exili)

MIL
Movimiento Ibérico de  

Liberación

Arxiu 1

Arxiu 2

1939-1975

1939-1975 (Exili)

Arxiu CEHI

Fons Sèrie Subsèrie Cronologia

DU Documents Universitat 1939-

AM Arxiu Moscú 1936-1939

TP Textos Polítics 1939- 

CEHI Arxiu CEHI 1949-

IHE Arxiu IHE 1953-1975
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Arxiu Fundació Figueras

F-DH Documents Històrics 1 . Abans 1931

2 . Segona República

3 . Guerra Civil

4 .Exili (abans 

1939)

5 .Material gràfic 

(1900-1939)

1900-1939 

F-DO Documents Exili 1939-1975 (Exili) 

F-FV Fulls Volants 1939-1997

F-AG Arxiu Gràfic 1939-

F-DPP Documents Partits Polítics 1939-

F-FP Fons Personals 19 fons personals 
*Alguns fons no estan catalogats

1900- 

 

SA Arxiu Salamanca 1936-1939

CA Casa d’Amèrica CA-AG (Arxiu gràfic)

CA-AA (Documents)

1910-1950

*  Els inventaris dels diferents fons es poden consultar a: http://www .bib .ub .edu/biblioteques/pave-
llo-republica/fons-arxiu/

Olga Giralt i Esteve
Responsable de l’arxiu

M . Lourdes Prades i Artigas
Directora de la Biblioteca
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