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Mercat al carrer de Sant Roc, 1934. Fotografia Joan Guàrdia / Col·lecció Josep Garrell

Aquesta exposició és una petita selecció d’algunes de les fotografies més antigues del mercat 
que hi ha a  l’Arxiu Municipal de Granollers. Són imatges de les acaballes del s. XIX i els 
anys trenta del segle passat.

El mercat de Granollers, documentat ja el 1040, s’ha anat celebrant de manera ininterrompuda 
fins a l’actualitat. Durant segles, ha estat el motor econòmic de la ciutat.

El geògraf Pau Vila deia del mercat:

“Per les carreteres hi arriben autoòmnibus, camions i carros a corrua feta; els trens 
del Nord i de França hi aboquen riuades de gent.

Arriba gent i mercaderies de tot arreu, però els pobles comarcals, de Sabadell a 
la Garriga i Sant Celoni, de Sant Feliu de Codines a la Roca, predominen. De les 
comarques veïnes també hi fan cap: Centelles, Tona, Vic, Argentona, Mataró, Canet..; 
però els compradors forts hi van de Barcelona, que procuren agabellar el floret dels 
productes. 

Les patates baixen de la plana de Vic, més gustoses; les fruites són de la contrada, 
especialment, l’avellana i l’ametlla, i ,del pla del Llobregat, els llegums, també de la 
terra; pèsols, faves i la mongeta, de Parets; els cereals, de la comarca i de fora; les 
verdures hi arriben de l’horta de Mataró.

Tot a sacs, a coves i a piles s’estén en parades per carrers i places. 

Els rengles més moguts són els del bestiar, a les places grans i amples. No es barregen, 
encara hi ha castes entre les bèsties. Vaques, bous i vedells, producció vallesana novella 
en la seva abundor, els veureu brueladors, fermats, a les barreres posades a posta; 
les garrinades llueixen la rojor cansalera, tot movent-se grunyidors dins de les cledes. 
L’aviram s’aclofa en els rengles de les pageses entre la blancor de les cistellades d’ous. 

I, enmig dels productes de la terra, hom veu aquí i allà les parades més heterogènies: 
eines de treball, cordes, espardenyes, terrissa, cistells, roba. 

Enmig d’aquest escampall, fruit beneït del treball de l’home, es mou una generació 
animadora que ofereix, bada, compra, regateja, dialoga, crida. 

Mentrestant, el carros apartats del tumult reposen lliures de les cavalleries establades. 

El matí dels dijous granollerins és un matí de festa, però de festa a la vella manera: es 
treballa, es fan tractes, la gent es relaciona, els joves festegen i les mestresses es firen. 

Avaluar en metàl·lic el valor de les transaccions és poc menys que impossible. Només 
se’n pot treure la impressió que s’hi fan bons negocis perquè compradors i venedors 
se’n tornen contents, vers migdia, cap a llurs cases, cap a llurs pobles. Només els que 
no han clos afers i els gourmants no es mouen i s’entaulen als bons hostals granollerins, 
on fins el que no té gana, menja. 

Cada mercat granollerí és com una festa major vallesana.” (Setmanari La Gralla, 16 de 
febrer de 1930)
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MERCAt A LA PLAçA DE LA PoRXADA, CA.1880-1887
És la imatge més antiga que tenim del mercat del dijous. L’edifici actual de l’Ajuntament encara no s’havia construït 

i tampoc no hi són les reixes de la Porxada. La data està emmarcada entre la col·locació dels fanals de gas, 
el 1880, i de la reixa de la Porxada, el 1887.

Fotografia i fons tomàs torrabadella
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MERCAt A LA PLAçA DE L’oLI, CA.1880-1900
Cistells amb gallines, pollets, pollastres, oques i ous, de Granollers o d’altres indrets. Això era el rengle, el mercat d’ous 

i d’aviram, de cistellets de mongetes, d’olives i de tota mena de fruits de la terra, segons les èpoques de l’any. 
El feien les pageses del Vallès que es posaven a les voreres del voltant de la plaça de la Porxada: a la plaça de l’oli, 
al carrer de Sant Roc fins a la plaça de les olles, cap al carrer de Santa Anna, fins a prop de la caserna, i als carrers 

del Doctor Riera i de Santa Elisabet fins a la placeta de Sant Francesc, cap al carrer de les travesseres i cap el d’Antoni Espí.
Fotografia i fons tomàs torrabadella
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MERCAt A LA PLAçA DE MALuquER I SALVADoR, CA.1880-1900
A la plaça de can Sínia, xais, vaques i vedells. Els pagesos amb brusa negra llarga discuteixen el preu del bestiar.

A la fotografia, l’edifici de l’esquerra és can Pedrals, on actualment hi ha la biblioteca.
Fotografia i fons tomàs torrabadella
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MERCAt A LA PLAçA DE PERPInyà, CA.1880-1900
Aquí es feia la compravenda dels porcs. El bestiar porcí que s’hi venia era del Vallès i els compradors arribaven 
des del Llobregat, el Penedès i el Maresme. Durant els anys trenta, es tractaven uns cinc-cents porcs setmanals.

Fotografia i fons tomàs torrabadella
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MERCAt A LA PLAçA DE JACInt VERDAGuER, CA.1902
A aquest espai -llavors anomenat plaça de la Muntanya-, es va traslladar, durant un temps, el mercat del bestiar boví. 

S’aniria alternant amb la plaça de Maluquer i Salvador, per passar definitivament, durant els anys quaranta, al Parc de l’Estació.
A la fotografia, al fons, l’edifici dels franciscans.

Fotografia i fons tomàs torrabadella
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MERCAt A LA PLAçA DE LA CoRonA, CA.1880-1900
El mercat de grans i de patates es va traslladar a la plaça de la Corona –o de la Llibertat o d’en Guimerà, com es va dir abans– 

fins a dues ocasions, els anys 1869 i 1872. A la plaça, es marcaven els preus de les patates, del blat, de l’alfals i de l’ordi.
Fotografia i fons tomàs torrabadella
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MERCAt A LA PLAçA DE MALuquER I SALVADoR, CA. 1930-1931
“A la plaça del Bestiar, hi havia els venedors de bombes per a pujar aigua i tota altra mena d’invents, els de llavors 
per a la sembra, els forcaires, els basters, els drapaires de ferro vell i els sastres de confecció a ull i a tall d’escarpa” 

(Amador Garrell, Granollers Vila oberta)
Autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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MERCAt A LA PLAçA DE LES oLLES, 1934
En aquesta plaça, es venien olles de Breda i taronges de València. Les taronges s’escampaven pel terra i les mestresses 

s’ajupien per triar-les. quan el mercat era a les acaballes, els venedors cridaven: “Cent taronges una pela!”
Fotografia Pau Fort / Col·lecció Josep Garrell
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L’AutoòMnIBuS DE SAntA EuLàLIA A LA PLAçA DE LA CASERnA, 1934
Al mercat, venia gent de tota la comarca. Alguns, amb els autoòmnibus d’en Joanet de Santa Eulàlia, d’en Santa Digna

de la Garriga, d’en Volart de la Roca o de can Baulenas, des de Palou i Corró.
A la fotografia, l’autoòmnibus a la porta de la Caserna.

Fotografia Pau Fort / Col·lecció Josep Garrell



Dijous, mercat

MERCAt A LA PLAçA DE LA PoRXADA, CA.1908-1915
A la plaça Gran, venien robes de tots colors i dibuixos, queviures, articles domèstics, fruita i verdura. A sota de la Porxada,

tancada amb reixes i persianes, les taules de vedella, de gallina i de peix. Sembla un escorxador; es maten conills, 
es desplomen ànecs i es trossegen cabrits. A més, es venen sardines fresques.

Fotografia Lucien Roisin / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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LA MILLoR PARADA DE FRuItA DEL MERCAt, 1929
“Heus aquí la millor parada del mercat, la millor per la fruita exquisida que hi veiem, vers la qual van cobejosos els nostres ulls, 

a desgrat de la temença de caure en pecat de golafreria“ (La carretera i el mercat. Publicacions La Gralla, 1929).
Fotografia i fons Joan Font
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MERCAt AL CARRER DE SAntA ESPERAnçA, 1934
Els venedors de gèneres de punt i roba interior estaven al carrer de Santa Esperança, 

on venien mitges, sabates, fils, cotilles, quincalla i barrets.
Fotografia Joan Guàrdia / Col·lecció Josep Garrell
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MERCAt A LA PLAçA DE LA PoRXADA, AnyS 30
En aquesta plaça, també hi havia venedors ambulants que venien llaminadures i caramels, com els de mel i eucaliptus.

El mercat també s’omplia de captaires i xarlatans i d’homes de carrera que el dijous tenien despatx obert a la vila.
Autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell


