
Guerra Civil  
i bombardeig

El 17 i el 18 de juliol de 1936 es produeix un aixecament militar contra la II 
República i esclata la Guerra Civil Espanyola. 

Des del primer moment, la capital del Vallès Oriental, com tantes altres pobla-
cions, es va veure trasbalsada per aquest fet. La població, desconcertada, va viure 
uns primers dies convulsos: homes armats, edificis cremats, locals ocupats, per-
sones detingudes, algun assassinat, ciutadans que marxen a lluitar al front dins 
de la Columna del Vallès i un Comitè de Milícies Antifeixistes que es fa càrrec 
de la direcció de la ciutat.

La guerra avança i, amb el pas dels mesos, els odis, les venjances, els canvis ra-
dicals, la lluita contra l’opressor i la defensa de la democràcia es barregen.

La vida quotidiana es veu alterada pels canvis econòmics, polítics i socials i per 
l’arribada de refugiats provinents d’altres indrets.

El bàndol franquista avança i les poblacions que defensen la República minven. 
Les ciutats són bombardejades i l’horror de les bombes s’apropa. Barcelona i 
altres poblacions veïnes són massacrades. 

El 31 de maig de 1938 la tragèdia colpeix Granollers, una vila indefensa. 

A les nou i cinc del matí i durant un minut etern, cauen sobre ella 60 bombes amb 
750 quilos de metralla. Una hora abans, cinc avions italians Savoia S-79 s’havien 
enlairat de la base de Son Sant Joan, a Mallorca, amb l’objectiu de bombardejar 
la Central Energia Elèctrica de Catalunya, situada al carrer del Rec.

Les bombes van afectar els carrers d’Anselm Clavé, d’Antoni Espí i Grau, de Bar-
celona, del Camí Vell de Canovelles, de Catalunya, del Conestable de Portugal, 
de Corró, de l’Enginyer, de Girona, de Joan Prim, de Lletjós, del Lliri, d’en Marià 
Sans, Nou, de Pinós, del Portalet, de Sant Roc, de Santa Elisabet, del Sastre, del 
Sol i de Travesseres i, les places de Josep Maluquer i Salvador, de les Olles i de 
la Porxada. 

L’objectiu inicial no havia estat tocat, però la destrucció i la mort havien arrasat 
la ciutat. Les bombes havien caigut damunt l’Escola Lluís Castellà i el Quiosc 
d’en Mulet i, sobre diversos comerços,  habitatges particulars i la Porxada. En un 
principi, una vuitantena d’edificis, que es van incrementar posteriorment.

Les bombes van ferir mortalment 224 persones, dones i homes de diferents edats, 
des d’infants fins a adults; 195 van morir a l’instant i la resta, en els mesos se-
güents.

Els ferits -165 de registrats- van ser atesos a l’Hospital de Granollers, al Clínic i 
al de Sant Pau de Barcelona, a la Garriga, a Centelles, a Tona, a Vic, a Montcada 
i a Vallcarca. 

La ciutat va quedar ensorrada, anímicament i físicament. La premsa, especial-
ment la internacional, es va fer ressò del bombardeig i la població granollerina va 
rebre mostres de suport que l’encoratjava a seguir endavant.

El gener de 1939, a les portes del final de la guerra, la nostra localitat i d’altres 
veïnes van ser, de nou, bombardejades per la Legió Còndor alemanya, l’aviació 
legionària italiana i la hispana. Una quarantena més de morts. 

El 28 de gener de 1939, les tropes franquistes entraven a la vila i, l’1 d’abril, la 
ràdio difonia l’últim ban de la Guerra Civil Espanyola. 

La República havia estat derrotada i Franco havia guanyat la guerra.

Han passat 80 anys d’aquell horrible succés que ha marcat per sempre més la 
història dels granollerins i granollerines. Que serveixi aquesta petita mostra foto-
gràfica per recordar i no oblidar, perquè mai més s’hagi de viure res de semblant.

Exposició de fotografies
Del 24 de maig 
al 3 d’agost de 2018 

Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



L’Església de Sant Esteve cremada i enderrocada, juliol de 1936. 
Fotografia i fons de Joan Guàrdia

El carrer d’Anselm Clavé bombardejat, maig de1938. Fotografia de Pau Lluís Torrents / Col·lecció Ajuntament de Granollers 

La plaça de la Porxada bombardejada, maig de 1938. Fotografia 
d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Camió de proveïment dels menjadors populars, 1936. Fotografia de Joan Canal / Col·lecció Ajuntament de Granollers


