
La Porxada,
430 anys



Ara fa 30 anys, quan es va fer al Museu de Granollers 
la magna exposició sobre la Porxada amb motiu de la 
celebració del quart centenari de la seva construcció, 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 quotidians 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 representatius 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 que sostenen una 
teulada a quatre vessants. Originàriament, havia estat una 
llotja de blat i d’altres cereals on, 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 Porxada, al bell mig de la ciutat, ha estat l’espai 
aglutinador que ha aixoplugat, al llarg de la seva 
història, els esdeveniments més importants ocorreguts 
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 ha estat reconeguda, des del 2006, amb la 
declaració de 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.

Plaça de la Porxada, ca. 1897 –1900. Fotografia d’Amadeu Mauri / Col·leccióAjuntament de Granollers



MERCAT A LA PLAÇA DE LA PORXADA, 1880-1887
Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella

La vella Porxada, estesa en l’ampla plaça, era tancada tot el volt per un reixat de ferro; a cada costat, o millor dit, 
a cada un dels quatre angles, hi havia un quiosc, i cada un d’aquests era un tribut al mal gust i a la poca solta. 
En un d’aquests quioscos (el de l’angle de can Cunillera), hi havia en Llobet, de can Torreta, que hi tallava carn; 
en el que era davant de can Seballot (avui can Puchades), hi havia el colmado de can Pujol (o de can Pistola); 

al del davant de ca l’Uyà, de les figues, hi venia fruita la família Gener, i en el que era davant de la Casa de la Vila, 
a tocar de la Pedra de l’Encant, ens sembla recordar que hi havia unes oficines d’arbitris, de repeso o de reposo, 

per a ús i descans dels dependents del municipi.
Amador Garrell Alsina: Granollers Vila Oberta. Editorial Miquel Arimany, 1960



JURA DE BANDERA, 1913
Fotografia d’autor desconegut / Donació de Xavier Vilageliu / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Creiem que, dintre poc tindrem un esquadró de cavalleria al quartel, doncs l’altre dia la comissió de Foment 
del nostre Ajuntament es posa d’acord amb una comissió militar per arreglar dit quartel, a fi, de poguer lo habilitar 

prompte per instal·lar hi un esquadró. Sempre donarà vida i moviment a la vila la vinguda d’una guarnició 
a la que tenim algun dret, tota vegada que tenim entès que la població cedí l’edifici quartel baix aquesta condició.

«El Vallès Nou», 19 de gener de 1913



LA PORXADA, CA. 1918 – 1923
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

La nostra inclinació per aquestes petites obres, ens havia fet mirar sempre amb atenció especial el porxo 
de la plaça del mercat de Granollers, i, sobretot ens havia sorprès tothora el cas únic d’un mercat 

a la italiana a Catalunya, un mercat petit, però igual al de Florència, notablement resolt, amb columnes 
de pedra ben tallades, amb detalls de gust exquisit.

Joaquim Folch i Torres: «La Veu de Catalunya», 22 d’abril de 1918



PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA, 1931
Fotografia i fons de Josep Bosch

A la ciutat de Granollers, a catorze d’abril de mil nou-cents trenta-u. Siguent les vuit del vespre aproximadament 
s’han constituït els Srs. Esteve Camillo Mustarós, Andreu Busquets Pelissier, Ramon Montañá Guasch, 

Francesc Bofill Garriga, Modest Gual Pou, Francesc Aymerich Galbany, Josep Valls Riera, Vicens Taberner López, 
Josep Tió Molins, Pere Colomer Boté, Pere Pineda Carrencá, Josep Cladellas Angelet i Marian Gibert Cabruja; 
a les Cases Consistorials, en virtut del comandament que els feu el poble, en les eleccions municipals celebrades 

el passat diumenge, per a fer-se càrrec del govern de la ciutat, atenent les circumstàncies del moment en que arreu 
d’Espanya està constituint-se el Govern provisional de la República, i d’acord amb les ordres cursades 

des de la capital pel Consell d’Estat.
Actes del Ple Municipal de l’Ajuntament de Granollers, 14 d’abril de 1931



BOMBARDEIG DE LA PORXADA, 31 DE MAIG DE 1938
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

...les bombes de l’aviació italiana que esquinçaren el cel de la ciutat, van segar la vida a centenars de persones. 
La mort, la ferralla, el foc, la destrucció, el fum, la pols, la bogeria, el plor, es convertiren en la imatge 

d’un Granollers ensorrat....A la Porxada, construïda el segle XVI, que sofreix greus desperfectes, 
les bombes arrodoneixen el cercle de foc i de mort amb els seus impactes...

Joan Garriga Andreu: GR. 31/5/1938. El bombardeig de Granollers, 2008



MERCAT DIARI A LA PLAÇA DE LA PORXADA, 1941
Fotografia i fons de Salvador Llobet

La Porxada se construyó entre 1586 y 1587 por el maestro Bartolomé Brufalt ...La obra de albañileria costó 
a la villa la cantidad de 520 libras barcelonesas; la piedra que se contrató con otras dos personas de Granollers 

había de ser de la cantera de Puig Llunell de Montrás (Puiggraciós) y costó 83 libras; y la madera para la 
cubierta se contrató en un aserrador francés por el precio de 110 libras y 10 sueldos. Las tejas y demás materiales 

de barro cocido fueron valorados en 25 libras y 2 sueldos...Este edificio del qual los granollerenses estan orgullosos, 
se construyó para lonja de granos, pero modernamente, hacia 1872, se habilitó para la venta cotidiana.

Salvador Llobet Reverter: Granollers, estudio geográfico e histórico. Editorial Alpina, 1951



CELEBRACIÓ MARIANA, ARRIBADA D’UNA IMATGE DE LA VERGE DE FÀTIMA, 1952
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

A eso de las once y media de la mañana, la plaza de Jose Antonio, convertida en espacioso templo, iba acogiendo 
a los millares de personas que acudian a presenciar el acto bello y conmovedor de la bendición a los enfermos. 

Presenciaba y presidia la fiesta, desde el altar levantado delante del Ayuntamiento, la imagen veneranda 
de la Señora de Fátima...Y a las doce, cuando ya la plaza se mostraba impotente para cobijar a tanto gentio, se celebró 

el Santo Sacrificio de la misa, que el pueblo fué siguiendo con religioso recogimiento... Mn. Jorge Maymó
La Santa Misión en Granollers. Deanato del Vallès, 1952



LA NEVADA DE 1962
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers

La Porxada és el símbol de la Vila; la carretera ho és de la ciutat... La plaça Gran i els carrers 
i les places properes presencien la venda de queviures, aviram, ous, conills, robes, articles domèstics, 

adobs, quincalla... tot el que pot faltar en una casa de pagès durant vuit dies.
Jordi Baulies Cortal: Granollers. Biblioteca Selecta, 1965



EL DIJOUS DE L’ASCENSIÓ, 1971
Fotografia de Brangulí / Fons Ajuntament de Granollers

Després em vaig ficar pels carrerons que porten a la plaça Gran i vaig veure la gran Porxada, 
afectada per una activitat comercial molt intensa. Aquesta porxada fou construïda el segle XVI i, 

sense cap dubte, com a element essencial del mercat. Com veiem, a Granollers, la tradició comercial 
li ve de molt lluny. Probablement de molt més lluny que de l’època de la gran Porxada, que fou inicialment 

una llotja de grans i que ara han acordat de transformar en una mena de temple cívic - cultural.
Josep Pla Casadevall: Tres guies, Editorial Destino, 1976



CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, 1977
Fotografia i fons de Pere Cornellas

La jornada de l’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, ha estat sempre una jornada reivindicativa, 
més que no pas de celebració d’unes aspiracions que del 1714 ençà, mai no hem assolit en plenitud. 
L’Onze de Setembre d’enguany, doncs, ha de constituir el clam unànime de tot un poble que exigeix 

com un acte de pura i simple justícia allò que per dret li pertany.
Salvador Casanova Grané: «Comarca al dia», 10 de setembre de 1977



OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA PORXADA, 1984
Fotografia i fons de Pere Cornellas

El mes de juliol de 1984, a causa del mal estat de l’embigat i de la coberta, que començaven a desplomar-se, 
l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar de la Diputació de Barcelona un ajut per fer la restauració de l’edifici. 

El Servei del Patrimoni Arquitectònic en va iniciar, el mateix mes, el desmuntatge. Entre el març de 1985 
i el febrer de 1986 el Servei en va dirigir les obres de reconstrucció, la celebració de l’acabament de les quals 

va tenir lloc el 22 de febrer de 1986, coincidint amb els actes de commemoració del 
quart centenari de la construcció de la Porxada.

Antoni Gonzàlez i altres: Com i per a qui restaurem. Memòria 1985 – 1989. 
Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, 1990



LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS, 1993 I 1995
Fotografia i fons de Pere Cornellas

La cercavila surt de la plaça de la Porxada, seguint pel carrer de Barcelona i Castella fins a la plaça de la Corona, 
i puja per la carretera, per entrar pel carrer de Sant Roc a la Porxada... Quan ha acabat la cercavila 

i tots els elements del seguici han arribat a la Porxada, és el torns dels Xics.
Paco Cruz Corral: La Festa Major. Granollers 1857 – 2003. Coneguem Granollers 7, 2003



LA PORXADA AL CAPVESPRE, 2001
Fotografia de Toni Torrillas / Fons Ajuntament de Granollers

...I ja a casa, sa i estalvi, rabiós i mort de por, em consolava pensant que no s’ha perdut tot, que encara 
ens queda la Fonda, el castell d’en Ramoneda i la Pedra de l’encant i l’encant de la Porxada, ep!...

Que senzill hauria estat tot si hagués nascut colom d’un ou arraconat entre les centenàries bigues de la Porxada...
Santi Montagud Montañà: Esgarrapades. Col·lecció Marcòlic. Editorital Alpina, 2011


