
Els gegants, acompanyats dels capgrossos, són 
els elements més populars dels entremesos 
festius.
A Granollers, la primera referència escrita que 
trobem sobre ells és amb motiu de l’arribada del 
ferrocarril a la ciutat el 1854. Des de llavors les 
cites sobre els gegants són presents i apareixen 
en dates assenyalades com la Festa Major de 
1858 o la inauguració del cementiri nou al 
Ramassar el 1894.
Els gegants que normalment venien per les festes 
eren de lloguer o, a vegades, d’altres poblacions 
veïnes, com els de Sant Feliu de Codines, però 
sempre hi havia gent disposada a dur-los a canvi 
de rebre una compensació. 
La necessitat de tenir una parella estable de 
gegants és expressada per diverses entitats 
al llarg dels anys, però no és fins al 1963 que 
la ciutat gaudirà d’una parella pròpia, quan 
l’Ajuntament de Granollers compra una parella 
de gegants i sis capgrossos a la Casa Closa 
de Sabadell. Aquesta casa llogava gegants 
i capgrossos que ja havien vingut en altres 
ocasions per les Fires i Festes de l’Ascensió.
La parella de gegants, però, va quedar 
arraconada i oblidada en un magatzem municipal 
i no serà fins al 1981 que es recuperarà amb 
la Festa dels Gegants perduts que es va fer per 
la Festa Major. A la parella de gegants, que no 
havia tingut mai nom, se li posen els noms de 
Cosme i Damiana, en referència als Sants Metges 
als quals està dedicada una capella al carrer de 
Corró.
El 1968 l’Ajuntament va encarregar una parella 
de gegants a Josep Maria Diamant Montañés, 
de Mataró, que van ser apadrinats pels gegants 
de Mataró el 19 de maig de 1968 a la plaça de 
la Porxada. Aquests porten els noms d’Esteve i 
Plàcida, en honor als sants patrons de l’Església 
Parroquial.
Des de 1986 les dues parelles de gegants surten 
sempre per la Festa Major de Granollers, gràcies 
als Amics dels Gegants i Capgrossos.

Estació del tren de França, 1934.
Fotografia Joan Guàrdia / Col·lecció Josep Garrell i Soto



PRoCLAMACió DE LA ii REPúbLiCA 

El dimarts 14 d’abril de 1931 la ciutadania de Granollers es concentra a la plaça de la Porxada
en l’acte de la proclamació de la ii República. Els representants d’Esquerra Republicana

es van dirigir al poble des del balcó de l’Ajuntament.
Fotografia i fons Foto bosch



MERCAt AL CARRER DE SAntA ESPERAnçA
El banc de Granollers s’havia establert el 1919 al carrer d’Anselm Clavé cantonada amb el carrer de Santa Esperança,

però va desaparèixer el 1935 quan el banc Hispano Colonial l’absorbeix, 1934.
Fotografia i fons Joan Guàrdia



MERCAt AL CARRER DE SAnt RoC
Vista del carrer des de la plaça de l’oli cap al carrer d’Anselm Clavé, 1934.

Fotografia Joan Canal



MERCAt AL CARRER DE SAnt RoC
Al mercat també es venien màquines de cosir. A la fotografia, uns venedors ensenyant el seu funcionament, anys 30.

Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto



GRuP ESCoLAR ConCEPCió AREnAL
La mestra Agnès Vendrell i Giró amb els pàrvuls del Grup Escolar Concepció Arenal,

que durant la Guerra Civil es trobava al Convent dels Franciscans del carrer de Corró, 1936.
Autor desconegut / Donació de tomàs Coll



EquiP DE bàSquEt FEMEní
Les jugadores granollerines amb samarreta blanca i faldilla negra són, d’esquerra a dreta,

Engràcia Guix, Rosa Padró, àngela Viaplana, Cristina Padró, Carme Estrada i Magdalena oliveres
amb les components de la Penya Avant de barcelona, al camp de futbol del carrer de Girona el 1934.

L’equip de bàsquet femení s’inicia en la història d’aquest esport a la ciutat en un partit oficial
el 6 de març de 1932.

Fotografia i fons Joan Guàrdia



SoRtiDA D’unA CuRSA D’AtLEtiSME AL CARRER DE JoAn PRiM
i Volta a Granollers d’Atletisme per celebrar la festa de Sants Metges, organitzada pel barri del ninot

i la secció atlètica de l’Agrupació Excursionista el 22 de setembre de 1935.
Fotografia i fons Joan Guàrdia



CEntRE CAtòLiC
La vida social de Granollers era molt intensa i a les societats locals granollerines

era habitual que se celebressin balls. Gairebé totes tenien un teatre. El Centre Catòlic s’havia fundat el 1881
i estava situat a la plaça de l’Església fins el 1936, quan va ser cremat i desmuntat durant la Guerra Civil, anys 30.

Fotografia i fons Joan Guàrdia



FEtS D’oCtubRE DE 1934
El 6 d’octubre de 1934 el president de la Generalitat Lluís Companys va proclamar l’Estat Català
dins la República Federal Espanyola i va declarar trencades les relacions amb el govern Lerroux.

A la ciutat es van produir aldarulls entre els revolucionaris i els soldats que van disparar armes d’artilleria
i van produir nombrosos desperfectes en l’edifici de l’Ajuntament el 8 d’octubre.

Fotografia Josep bosch / Col·lecció Josep Garrell i Soto



HoMEnAtGE AL MúSiC PAu CASALS
En la Festa Major de 1935 Pau Casals va visitar la ciutat i va descobrir una placa amb el seu nom,

a l’actual plaça de Pau Casals. L’acte, presidit per l’alcalde Artur Gasset, va comptar amb la presència
de nombroses personalitats com l’escultor Manolo Hugué i el pintor Vicenç Albarranch, 30 d’agost de 1935.

Fotografia Llobet i Font / Col·lecció Josep Garrell i Soto



PRiMERS MoViMEntS AntiFEixiStES En L’ESCLAt DE LA GuERRA CiViL
El membres de les milícies antifeixistes de la Cnt–FAi es mobilitzen
en els primers moments de l’aixecament nacional el juliol del 1936.

Fotografia i fons Joan Canal i Pasqual



MARxA DE LA CoLuMnA DEL VALLèS oRiEntAL
El 15 de setembre de 1936 els soldats milicians que formaven la Columna del Vallès

van marxar a lluitar als fronts d’Aragó, de Llevant i d’Extremadura.
Fotografia i fons Joan Guàrdia



LA PoRxADA boMbARDEJADA EL 31 DE MAiG DE 1938
Estat en què va quedar la Porxada destruïda pel bombardeig de cinc avions italians Savoia S-79,

al servei del general Franco. Eren les 9 i 5 minuts del matí. L’atac va causar 224 morts i 165 ferits greus.
Autor desconegut


