
 Benvinguts al Pavelló de la República! 
L'any 1996 el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
quedà definitivament integrat al CRAI de la UB i actualment 
es considera un dels arxius-biblioteca més importants del 
món sobre la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, el 
franquisme i la transició. 

 
Paral·lelament a aquestes temàtiques, la Biblioteca també 
té un fons important sobre sovietisme i sobre història 
política internacional del segle XX, especialment rellevant 
en relació a la Segona Guerra Mundial.  

 

 Monografies i opuscles  

La col·lecció comprèn uns 105.000 títols. 
 

 Publicacions periòdiques 

Més de 10.000 títols des de finals del segle XIX fins als 
nostres dies, especialment de la Segona República, la 
Guerra Civil i l'exili. També té un fons ric en premsa política 
i sindical clandestina de l'època franquista i de la transició, 
formada per publicacions de partits polítics, sindicats i 
associacions de veïns. 
 

 Arxiu 

 Fons DH i F-DH. Sèrie Documents Històrics: Material del 
1850 fins al final de la Guerra Civil. 

 Fons DO i F-DO. Sèrie Documents Exili: Documentació 
generada a l'exili. 

 Fons FV i F-FV. Sèrie Fulls Volants: Documentació des del 
1939 fins als nostres dies. 

 Fons FP i F-FP. Sèrie Fons Personals: Documentació de 
persones vinculades a la història contemporània. 

 Fons DPP i F-DPP. Sèrie Documents Partits Polítics: 
Documentació d'organitzacions polítiques i sindicals. 

 Fons AG i F-AG. Sèrie Arxiu Gràfic: Material gràfic divers 
com ara fotografies, làmines, postals, calendaris, etc. 

 Fons DU. Sèrie Documents Universitat: Documentació del  
moviment estudiantil del 1931 . 

 Fons MAS. Sèrie Arxiu Massip-Comorera: Documentació del 
PSUC a l'exili. 

 Fons MIL. Sèrie Movimiento Ibérico de Liberación: Material 
sobre el MIL i altres grups llibertaris.  

 Fons AM. Sèrie Arxiu Moscou: Documentació procedent de 
l'arxiu del KGB.  

 Fons SA. Sèrie Arxiu Salamanca: Documentació de la CNT i de la 
UGT de l'any 1936 al 1938. 

 Fons RP. Sèrie Reculls de Premsa: Moviments socials del segle 
XX. 

 Fons TP. Sèrie Textos Polítics: Manuscrits, articles i escrits 
diversos. 

 Fons MP. Sèrie Milícies Pirinenques: Documentació sobre les 
Milícies Pirinenques.  

 Fons CEHI i Fons IHE: Documentació de l'arxiu del Centre 
d'Estudis Històrics Internacionals i de l'Índice Histórico Español. 

 Fons DAR. Sèrie Arxiu Darnius: Documentació de la població de 
Darnius. 

 Fons F-MD. Sèrie Material Divers: calendaris, cromos, carnets, 
banderes, encenedors, llumins, insígnies, pins, xapes, clauers, 
jocs, etc. 

 Fons Memòria obrera de la fàbrica ENASA (PEGASO): 
Documents sobre la lluita sindicalista entre els anys 60 i 90. 

 Fons GEM Grup Escoles Mataró: Documents relacionats amb la 
història de la institució. 

 Fons BULTACO Compañía Española de Motores S.A. 

 

Els inventaris del fons d'arxiu es poden consultar a: 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/17084/simple-
search?query=pavello  

 

 

 Cartells 
Més de 10.000 cartells de finals del segle XIX fins a l'actualitat. Són 
especialment significatius els 3.000 cartells que corresponen a la 
Segona República i a la Guerra Civil, una part dels quals es pot 
consultar a la Memòria Digital de Catalunya: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/pavellorepu 

 
 Paper moneda 

Gairebé 300 bitllets locals, emesos majoritàriament durant el 
període de la Guerra Civil a Catalunya. Es poden consultar a la 
Memòria Digital de Catalunya: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/papermoneda 

 

 Segells 
Més de 1.000 segells emesos durant la primera meitat del segle 
XX. Es poden consultar a la Memòria Digital de Catalunya: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/segells 

 

 Banderins 
Banderins dels anys 1960 i 1970. Es poden consultar a la Memòria 
Digital de Catalunya: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/banderins 

 

 Adhesius 
Més de 15.000 unitats relacionades amb fets polítics, econòmics, 
socials i culturals esdevinguts a Catalunya i a Espanya des del 
període franquista fins a l'actualitat. Es poden consultar a la 
Memòria Digital de Catalunya: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/adhesiusub 

 

 Material audiovisual 
Documentals, pel·lícules i més de 500 enregistraments sonors amb 
cançons de la Guerra, mítings, discursos de líders polítics i 

entrevistes a personalitats i protagonistes de la història 
contemporània de Catalunya. Destaca la Fonoteca amb la 
col·lecció Pegaso-Memòria obrera. Es poden consultar a la 
Memòria Digital de Catalunya: 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/pegaso 
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CRAI BIBLIOTECA DEL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA 

 

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36 

08035 Barcelona 

Telèfon: (+34) 934 285 457  

Adreça electrònica: bibrepublica@ub.edu 

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 20h. 

Web: http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-
pavello-republica 

Blog http://blocpavellorepublica.ub.edu/ 

Twitter: https://twitter.com/bibrepublica 

Pinterest:  https://www.pinterest.com/bibrepublica/ 
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 Per localitzar un document 

Si desitgeu localitzar un llibre o una publicació periòdica  
podeu consultar el catàleg del CRAI de la UB:   

 http://cataleg.ub.edu/*cat 

 

 Recursos digitals 

Al nostre web trobareu recursos digitals sobre temàtiques 
tan diverses com la Setmana Tràgica, l'exili, Lluís Companys, 
la Segona República Espanyola, els bombardeigs durant la  
Guerra Civil, el franquisme, la transició, etc. 

 

 Serveis específics 

 Préstec i reproducció de documents per a publicacions 
i exposicions.  

 Visites guiades a l'edifici (prèvia sol·licitud: 2 euros per  
persona) i sessions formatives de presentació del fons. 

 Lloguer de l'edifici per a filmació de publicitat, 
documentals, pel·lícules i activitats culturals. 

 

 L'edifici del Pavelló de la República  
 
L'edifici on es troba ubicada la Biblioteca és la reproducció 
del Pavelló concebut pels arquitectes Josep Lluis Sert i Luis 
Lacasa, amb motiu de l'Exposició Internacional de París de 
1937. Si voleu saber alguna cosa més sobre l'edifici, 
trobareu més informació a: 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-
pavello-republica/edifici-pavello-de-la-republica 
 
El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República comparteix 
l'edifici amb el Centre d'Estudis Històrics Internacionals  
(CEHI), un centre de recerca fundat per Jaume Vicens i Vives 
l'any 1949. Si voleu conèixer les línies de recerca, activitats i 
publicacions del CEHI, trobareu més informació a: 

http://www.ub.es/cehi/ 
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