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A Catalunya, des de mitjan segle XIX, proliferen gran quantitat d‘organitzacions 
i associacions polítiques i culturals i, també, publicacions, per donar resposta a 
les inquietuds creixents de la població. Segons els estudiosos Mariano Fernández, 
Josep Maria Farnés i Lluís Tintó, Granollers és un bon representant dels moviments 
associatius. Entre els anys 1882 i 1936, n’hi havia hagut uns 400, de signe i ideologia 
molt diversos, en un període en el qual la població va passar dels 4.500 als 14.000 
habitants. Moltes entitats desaparegueren per si soles o bé, es fusionaren amb d’altres. 

El final de la Guerra Civil espanyola va significar la pèrdua de moltes associacions, 
sobretot les d’ideologia d’esquerres. Entre les que han sobreviscut, es poden citar, 
entre d’altres, l’Esbart Dansaire i els Amics de la Unió. Una de les que va sortir més 
mal parada amb aquells esdeveniments va ser La Unió Liberal.

La Unió Liberal va ser fundada el 1887, sobre la base d’un ideari liberal i progressista, 
en el qual destacaven la llibertat, la democràcia, la justícia social, la cultura, l’educació 
i l’esbarjo. Entre els fundadors, s’hi comptaven partits de diferents ideologies, des de 
republicans fins a constitucionalistes, fet que va ocasionar debats molt encesos entre 
els seus associats. Inicialment, però, es va constituir com a “germandat” per protegir 
i socórrer els seus afiliats i també per instruir les famílies necessitades, fossin o no 
de l’entitat. La Unió Liberal també volia ser una entitat cultural i recreativa, però no 
totes les iniciatives es varen poder portar a terme de manera immediata sinó que van 
anar fent camí. Fins al 1913 no es va crear l’Escola Laica; el 1916, l’Orfeó Granollerí; 
el 1922, l’escola de cinema i l’any 1930, les classes d’esperanto. Des del 1898, 
comptaven amb una biblioteca, que, al llarg dels anys, va patir diversos incidents 
-com tancaments i reubicacions-, però que va crear un notable fons bibliogràfic. 

L’entitat va funcionar durant molts anys amb considerable èxit. Les seves vetllades 
literàries, musicals, teatrals i polítiques són recordades com a moments memorables a 
la premsa d’aquell temps. El final de la Guerra Civil, però, va significar la desaparició 
de La Unió Liberal per la prohibició d’exercir com a entitat, ja que la seva ideologia 
liberal i democràtica era contrària a la dels nous dirigents. El local fou confiscat 
per la Falange i les accions dels socis, arrabassades als seus legítims propietaris de 
manera poc ortodoxa. Durant la postguerra, a la planta baixa, s’instal·là l’Auxilio 
Social i, als pisos superiors, les oficines de la FET i de les JONS (Falange Española 
Tradicionalista y Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). L’any 1970, l’Ajuntament 
de Granollers va iniciar els tràmits per municipalitzar l’edifici i, finalment, el 1973, 
es va enderrocar. L’any 1976, s’hi va inaugurar el Museu de Granollers. 

Ara, 130 anys després de la fundació de La Unió Liberal, recordem, amb aquesta 
exposició, algunes imatges d’aquella associació, que va deixar empremta en el 
Granollers de finals del segle XIX a principis del segle XX.

Façana de La Unió Liberal, situada al carrer de Josep Anselm Clavé, 1930. Fotografia de Josep Bosch i Plans / Col·lecció Josep Garrell i Soto



130 anys de
La Unió Liberal

SEU DE LA UNIÓ LIBERAL, 1895
El 1889, Esteve Garrell va redactar el projecte de l’edifici, que realitzà el mestre d’obres Ramon Vendrell de manera altruista.

Era fundador de La Unió Liberal i president del Comitè Republicà Democràtic i Progressista. La construcció es va finançar 
amb dues mil accions de 25 pessetes i el treball voluntari de molts associats. La seu es va inaugurar durant 

la Festa Major de 1891, sent president Isidre Bellsolà. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto
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L’ORFEÓ GRANOLLERÍ, 1917
L’any 1915, es va fundar l’Orfeó. La seva primera actuació va ser el 1916 sota la batuta del mestre Martí Llobet, 

estrenant l’himne Nostra Bandera, amb lletra d’E. Garrell i música de M. Llobet. El 1918, les desavinences 
entre alguns músics i la direcció de La Unió Liberal van provocar l’escissió de l’Orfeó Granollerí. 

Des d’aquell moment, la ciutat va comptar amb dos “orfeons granollerins”. Els cantaires que es van quedar 
a l’entitat inicial van estar sota la batuta del mestre Aureli Font. 

Fotografia i fons de Joan Font i Domènech
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EDIFICI DE LA UNIÓ LIBERAL, 1924 
Amb el pas dels anys, l’edifici va anar albergant els projectes inicials i, adaptant les sales a les seves necessitats. 

Des del 1913, ja comptaven amb escola i, des de 1915, amb l’Orfeó, com es pot llegir entremig dels esgrafiats 
de la façana: “La Unión Liberal”; “Orfeó Granollerí” i “Escuelas de L.U.L.”. 

Al centre de la façana, llueix la bandera de l’entitat.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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SOCIS FUNDADORS DE LA UNIÓ LIBERAL, 1930
En els anys 30, es va fer un homenatge als socis fundadors de l’associació. A la imatge, d’esquerra a dreta 

i de davant a darrere: Francesc Franch Corrons, Baldomer Ventura Torrents, Ramon Pagès Blanch, 
Esteve Cortès Terrades, Josep Mogas Dalmau, Onofre Castellet Orriols, Jaume Joseph Vilardebò 

i Esteve Francàs Cuquet. Asseguts, d’esquerra a dreta: Sebastià Fontcuberta Fradera, Miquel Tolon Casademunt, 
Josep Torrents Planas, Joan Oliveras Illa, Jaume Vinyals Jo, Ramon Canudas Orriols i Josep Bellavista Camillo. 

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto
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CARNAVAL DE 1935
Les festes de carnaval eren molt celebrades en aquell temps. Cada entitat en feia concurs i repartia premis. 

Semblava que competien a veure qui les feia més lluïdes. A la carretera, es podia veure com desfilaven 
amunt i avall per cridar l’atenció. També es decoraven els interiors de les sales de ball. El 1935, La Unió Liberal 

va ser decorada per l’il·lustrador Antoni Vidal i el Casino, per l’arquitecte Marian Lassús.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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GUERRA CIVIL I MOBILITZACIONS, 1936
Després del cop d’estat de 1936, a La Unió Liberal, s’hi congregaven gran nombre de ciutadans liberals i republicans 

per saber les notícies dels esdeveniments de tot l’Estat. També s’hi van concentrar els milicians antifeixistes, 
quan es van mobilitzar davant de la seu. A la imatge, s’hi poden observar cotxes amb les inicials de la CNT-FAI.

Fotografia i fons de Joan Canal i Pasqual
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ALUMNES DE L’ESCOLA DE LA UNIÓ LIBERAL, 1929
Des de la seva fundació, en el projecte de La Unió Liberal, es preveia el funcionament d’una escola, però fins al 1913 

no es va constituir l’Escola Lliure de La Unió Liberal.
L’any 1929, es va celebrar l’Exposició Universal a Barcelona. Els alumnes de l’Escola hi van assistir, 

com els d’altres escoles de la ciutat. En aquests grup, hi havia els alumnes de l’Escola Lliure de La Unió Liberal 
acompanyats pel mestre Joan Montaña, qui s’incorporà en el projecte d’escola lliure a partir del 1926 i fins a la seva clausura. 

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto
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CAFÈ DE LA UNIÓ LIBERAL, 1930
El cafè fou un dels espais significatius de La Unió Liberal. Era el lloc de relació social preferit dels associats i transeünts. 

S’hi produïen nombroses xerrades i discussions sobre tot tipus de temes, sobretot, polítics. El cafè es va reformar l’any 1922. 
L’arquitecte J.M. Raspall va proposar algunes de les reformes d’aquest cafè. 

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto



130 anys de
La Unió Liberal

TEATRE DE LA UNIÓ LIBERAL, ANYS 30
Pel que sembla, el teatre d’aquesta entitat era un dels més grans de Catalunya, en el moment de la seva construcció. 

Les obres les portà a terme el mestre d’obres Ramon Vendrell amb l’ajut tècnic de l’escenògraf J. F. Chia. 
Les representacions teatrals que s’hi van fer van ser molt celebrades –tant les amateurs com les professionals–, 

com reflectia la premsa del moment. 
Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers
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ESCOLARS CELEBRANT EL FINAL DE CURS, ANYS 30
A l’escenari del teatre de La Unió Liberal, també s’hi feien festes escolars i finals de curs, en els quals els alumnes 

solien representar petites obres teatrals i recitals de poesia o de cant coral. 
Fotografia i fons de Joan Guàrdia i Requesens
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JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓ LIBERAL, 1931
A la imatge, d’esquerra a dreta i de darrere a davant: Ramón Planas, Joan Cortés, Genis Montaner, Miquel Ventura, 
Modest Gual, Josep Pous, Josep Valls, Alexandre Solé, Gabriel Sabatés, Antoni Ventura, Esteve Serras, Valeri Mas, 

Joan Sala, Jacint Riera i Pere Iglesias.
Fotografia: Comas. Col·lecció Ajuntament de Granollers. Cessió de la família Cutura Solé
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DESFILE, ca 1947
La Unió Liberal va ser confiscada l’any 1939 i, ocupada per la Falange quan es va acabar la guerra perquè 
representava el pensament liberal i d’esquerres. A la dècada dels 40 i principis dels anys 50, se celebraven 

nombroses desfilades al centre de la població, coincidint amb els actes organitzats pel Movimiento, commemorant 
el “Glorioso Alzamiento Nacional”, per la “Liberación de la ciudad” i pel “Día de la Raza”, així com 

nombrosos actes d’afirmació i l’inici de les “Fiestas y Ferias de la Ascención”. Davant de La Unió Liberal 
–en aquell temps, convertida en seu de la FET i de les JONS–, es bastia una tribuna per a les autoritats civils, 

militars i representatives de les entitats de la ciutat, des de la qual presidien els actes. 
Entre les personalitats de la tribuna, l’alcalde Francesc Camps. 

Fotografia de Carlos Pérez de Rozas / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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ENDERROC DE LA UNIÓ LIBERAL, 1973
El 1970, s’iniciaren els tràmits per a la municipalització de la propietat de l’entitat. Inicialment, s’hi van proposar 

usos diversos, però després de nombroses controvèrsies, l’any 1973, va ser enderrocat. 
S’hi va construir l’actual Museu de Granollers, inaugurat el 1976.
Fotografia de Joan Mas García / Fons Ajuntament de Granollers




