
La Porxada,
430 anys

Ara fa 30 anys, quan es va fer al Museu de Granollers la magna exposició so-
bre la Porxada amb motiu de la celebració del quart centenari de la seva cons-
trucció, van quedar, potser, alguns detalls, dades i curiositats sense explicitar. 

En aquesta exposició mostrem les fotografies més antigues del monument, 
així com d’altres que ens expliquen des de moments històrics fins a més quo-
tidians i, també, d’excepcionals. Un d’ells va ser el seu desmantellament per 
restaurar-la, a causa del vinclament d’una de les jàsseres del costat nord, que 
s’havia desgastat pel pas del temps a la intempèrie, poc abans d’aquest quart 
centenari.

Les imatges d’aquesta exposició fan un repàs a moments diversos i represen-
tatius des de finals del s. XIX a inicis del s. XXI i, també, d’instants rellevants 
del s. XX.

La Porxada és, amb tot, l’edifici més senzill que hom pot concebre: un cobert 
amb columnes d’ordre toscà, de pedra procedent de Puig Llunell de Mont-
Ras, a Puiggraciós, que sostenen una teulada a quatre vessants. Originària-
ment, havia estat una llotja de blat i d’altres cereals on, a l’aixopluc de les 
inclemències del temps, pagesos, comerciants i intermediaris feien les seves 
transaccions comercials. La funció original va anar mutant fins a la de mercat, 
amb tancaments de reixes i de persianes i, fins i tot, amb quioscos als angles.

La nostra Porxada és l’única que coneixem que té l’esveltesa que li dona el 
fet de tenir les tres columnes centrals més altes, fins al carener. Les altres 
porxades (halles) d’arreu resolen el sosteniment de la teulada amb estructures 
més o menys complicades d’encavallades de fusta.

També té la Pedra de l’Encant: una mola de gres rogenc, provinent del Fi-
garó, amb llegenda pròpia que diu que una riuada la va portar i una altra 
se l’endurà. El més cert, però, és que era el setial on es posava l’encantador 
(subhastador) per fer les puges públiques (encants, puces). 

Altres elements que passen més desapercebuts són l’agulla, que s’alça al mig 
del carener, amb vuit elements de ferro forjat i de coure, alguns dels quals 
simbolitzen els estaments de la vila, com el religiós, amb la creu, a dalt de tot, 
i amb una petita banderola; el social, amb el corn de l’abundància; i el polític, 
amb la banderola de tres puntes. Tots ells intercalats amb tres esferes que 
separen aquests diferents mons. I el penell, que conté la mitja lluna, el gall i 
la sageta, que indica la direcció del vent. 

En algunes bigues destaquen, amb les grafies de l’època, les dates de diverses 
restauracions. La més antiga, de 1751, incisa. Les següents, de 1881 i de 
1940, pirogravades. Aquesta darrera correspon a la reconstrucció de l’angle 
sud-est, que es va ensorrar a conseqüència del bombardeig del 31 de maig de 
1938. Es restaura imitant el motiu de l’anterior, fins i tot conservant l’escut 
quadribarrat. La darrera restauració de 1985 està marcada en xifres digitals. 
Apareix en diverses bigues, de fusta tropical de bolondo amb què es va fer la 
restauració. 

També cal esmentar l’escut municipal a les columnes angulars. La decoració 
es completa amb esmaltats de vidriat verdós en unes gerres en forma de pina-
cle, situades al carener, i en els canalons i les teules tortugades de desguàs.

La Porxada, al bell mig de la ciutat, ha estat l’espai aglutinador que ha aixo-
plugat, al llarg de la seva història, els esdeveniments més importants ocorre-
guts a la vila. Punt de trobada, de festes, de celebracions, de manifestacions, 
d’esbarjo... lloc que s’han fet seu tots els vilatans i vilatanes.

La Porxada va ser declarada l’any 2006 Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), com a monument més emblemàtic de la nostra ciutat i el més visitat, 
fotografiat, pintat i reproduït, i el lloc on es fan la majoria i les més importants 
manifestacions socials. Un patrimoni immoble que acull, tant al voltant com a 
l’interior –i molt sovint–, patrimoni immaterial.

Exposició de fotografies
Del 24 de maig
al 4 d’agost de 2017

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

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu
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