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Actes de la Flama del Canigó a la plaça de la Porxada, 1975. Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell.

Al llarg del s. XX, són molts els fets remarcables que s’esdevenen a la nostra 
ciutat. La presència a Granollers de dos polítics eminents, com Francesc 
Macià i Josep Tarradellas, separats en el temps per més de seixanta anys, és 
un pretext per presentar aquesta petita mostra fotogràfica que il·lustra una 
part de la nostra història iniciada i acabada amb actes reivindicatius. En 
aquests actes, s’expressen desitjos de canvi, de millores polítiques i socials 
pel poble.

Un primer període s’inicia amb actes nacionalistes, amb la proclamació de 
la República i l’esclat de la terrible Guerra Civil. El segon és un període 
de silenci, en el qual, la cultura catalana només pot expressar-se per mitjà 
del seu folklore, únicament, amb símbols com la sardana o el cant coral. El 
darrer és un període d’obertura, on, novament, la presència de la ciutadania 
al carrer, en actes reivindicatius, dóna pas a un nou període de llibertat, que 
es pot simbolitzar amb l’acte de la inauguració d’un carrer amb el nom del 
president de la Generalitat afusellat a la fi de la Guerra Civil, el president 
Lluís Companys.

“Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots 
els homes i de tots els pobles, catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya”

(Fragment de les paraules de Francesc Macià en la proclamació de la 
República)

“Companys tenia la seva generositat, era un home que tenia una generositat 
total, en el seu nivell personal, era un home que no estalviava cap sacrifici 
per arribar on ell sempre volia i la seva idea, la idea que portava al cap 
era aquesta, que Espanya quedés República i que Catalunya tingués la seva 
llibertat i va lluitar tant que es va quedar sol per l’esforç d’assolir -hem de 
recordar que durant molts anys va ésser diputat, l’únic diputat republicà de 
Catalunya-, vull dir que certifico que va lluitar tant, en l’aspecte que donava 
a tothom i el respecte que mereixia de tothom, perquè les seves lluites eren molt 
cobertes, molt plenes, molt encaminades a obtenir les coses sense violència de 
cap mena. La seva generositat ho indica”.

(Fragment del discurs de Josep Tarradellas, en la seva visita a la ciutat per 
homenatjar Lluís Companys)



MíTinG dEL PoLíTiC FRAnCEsC MACià i LLUssà A GRAnoLLERs, 1922
Acte nacionalista celebrat a l’espai de l’antic camp de futbol, actual plaça de l’onze de setembre, 

el 8 de desembre de 1922, amb la presència de diferents oradors. Entre d’altres, Antoni Rovira i Virgili, 
fundador d’Acció Catalana, i el diputat Francesc Macià, fundador d’Estat Català, qui, el 1931, 

seria proclamat president de la Generalitat de Catalunya.
Fotografia i fons Joan Font



BALLAdA dE sARdAnEs A L’hosPiTAL, 1923
La sardana, dansa popular catalana, sempre era present en els actes festius. A la Festa Major de 1923, es va ballar cada dia. 

A la imatge, durant la inauguració popular de l’hospital-Asil de Granollers, del 3 de setembre.
Fotografia i fons Joan Font



PRoCLAMACió dE LA ii REPúBLiCA, 1931
Concentració de vilatans a la plaça de la Porxada, amb motiu de la proclamació de la República, el 14 d’abril de 1931. 

Els representants d’Esquerra Republicana es van dirigir al poble des del balcó de l’Ajuntament. La nova república prengué, 
com la institució d’autogovern d’abans del 1714, el nom de Generalitat de Catalunya. 

Fotografia i fons Joan Guàrdia



LA Unió LiBERAL, AL CARRER dE JosEP AnsELM CLAVé, 1936
La Unió Liberal va ser una entitat social progressista i popular, on hi havia membres dels partits liberals i republicans, 

però que també donava cabuda a una gran part de la ciutadania sense significació política, que podia gaudir 
de la biblioteca, el cafè, l’escola, l’orfeó i el teatre. 

Les milícies antifeixistes de la CnT–FAi es van mobilitzar en els primers moments de l’aixecament nacional, 
el juliol del 1936, al davant de l’edifici.
Fotografia i fons Joan Canal i Pasqual



sARdAnEs A LA PLAçA dE LA PoRXAdA, 1964
durant la dictadura franquista, la sardana va continuar present en les activitats festives de la ciutat, 

quan la cultura catalana va estar reprimida i prohibida. durant les Fires i Festes de l’Ascensió, 
hi havia representacions del folklore, com els concursos de sardanes. 
En la imatge, el concurs i l’aplec sardanista del 3 de maig de 1964.

Fotografia Antonio Alcalde / Fons Ajuntament



ACTUACió CAsTELLERA, 1968
Castell aixecat durant la desfilada de les Fires i Festes de l’Ascensió, el 23 de maig de 1968, al carrer d’Alfons iV.

En aquells anys, Granollers no tenia un grup de castellers propi i, per a aquestes actuacions, 
venien grups de fora, com Els nens del Vendrell.

Fotografia Jorge sotera / Fons Ajuntament



TRoBAdA dE CoRALs inFAnTiLs, 1970
iV Trobada de Corals infantils de Catalunya, organitzada per Joventuts Musicals i la secció de Cultura 

del Patronat de l’Escola Municipal de Música al Pavelló Municipal, durant les Fires i Festes de l’Ascensió, 
el 3 de maig de 1970. Van interpretar, entre d’altres, la cantata L’ocell daurat, rondalla catalana recollida 

per Joan Amades, amb música de Frederic Mompou i gloses de núria Albó. 
hi van participar les corals infantils de Granollers dels Amics de la Unió i de Joventuts Musicals.

Fotografia Joan Mas / Fons Ajuntament



LA FLAMA dEL CAniGó A L’ARRiBAdA A LA PLAçA dE JAUME i, 1975
L’Agrupació Excursionista, l’Agrupació sardanista, l’Atletisme Granollers, el Grup sardanista, l’Esplai de Palou 
i Òmnium Cultural van organitzar la revetlla de sant Joan de 1975 portant la Flama del Canigó des del Rosselló 

fins a Granollers. A la trobada, hi van participar altres poblacions vallesanes.
Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell



GRAnoLLERs, CiUTAT PUBiLLA dE LA sARdAnA, 1976
El 2 de maig de 1976, Granollers va ser proclamada Ciutat Pubilla de la sardana. A la imatge, el monument a la sardana 

al seu primer emplaçament, la plaça de Pau Casals. Actualment, és al Parc de Torras Villà.
Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell



MAniFEsTACió PER L’AMnisTiA, 1977
Mobilització pels carrers de la ciutat en demanda de l’amnistia política, social i laboral, per acabar amb la discriminació, 

per amnistiar els presos comuns i per establir noves relacions de treball més justes i humanes.
A la imatge, manifestació al carrer d’Anselm Clavé, el 26 de març de 1977.

Fotografia i fons Pere Cornellas



CELEBRACió dE LA diAdA nACionAL dE CATALUnyA, 1977
Concentració a la plaça de la Porxada per demanar la llibertat, l’amnistia i l’estatut d’autonomia, sota el lema 

“Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer”. L’activista polític salvador Casanova i Grané 
va presentar l’acte, el 10 de setembre de 1977. 

Fotografia i fons Pere Cornellas



CAMPAnyA A FAVoR dE LA LLiBERTAT d’EXPREssió, 1978
Acció en defensa dels membres de la companyia Els Joglars, empresonats per l’obra de teatre La Torna, en la qual 

es manifestaven en contra de la pena de mort. Pancartes a la plaça de la Porxada, en l’acte de solidaritat 
amb la campanya, el 4 de març de 1978.

Fotografia i fons Pere Cornellas



hoMEnATGE AL PREsidEnT dE LA GEnERALiTAT dE CATALUnyA LLUís CoMPAnys i JoVé, 1984
Acte amb l’assistència de l’expresident Josep Tarradellas i Joan i la seva esposa Antònia Macià i Gómez. 

durant aquest homenatge, es va inaugurar el carrer de Lluís Companys, en la prolongació del carrer de Roger de Flor, 
el 14 d’octubre de 1984.

Fotografia Joan Mas / Fons Ajuntament


