
Granollers
El bombardeig 
de 31 de maig de 1938

Els refugis de 
Granollers
El setembre de 1936, la 
Generalitat de Catalunya va 
promulgar un primer decret amb 
instruccions específiques per 
protegir la població civil dels 
atacs aeris, i el  juny de 1937 es 
crearen les Juntes de Defensa 
Passiva de Catalunya. 

A Granollers, a l’inici de la 
guerra, es va preveure la 
construcció de tres refugis: 
un al nord de la població, un 
al centre i un altre al sud. Les 
dificultats econòmiques, però, 
n’alentiren la construcció. Amb 
la constitució a Granollers de 
la Junta de Defensa Passiva 
Local, l’any 1937, es van 
reprendre els projectes i també 
es van triar altres llocs per 
protegir la població, com la 
col·lectora general de la xarxa 
de sanejament, situada al costat 
de la fàbrica Roca Umbert. 
També es van construir més 
refugis a cases particulars i a 
les fàbriques. La tipologia de 
la majoria de refugis coneguts 
fins ara a Granollers és del tipus 
galeria. Es tracta de túnels 
excavats en forma de ziga-zaga 
per amortir els efectes de les 
bombes, amb petits espais 

més amplis que servien per 
distribuir i ubicar la gent, i amb 
dues obertures per facilitar els  
accessos i  l’evacuació.

El maig de 1938, la majoria de 
refugis projectats per allotjar 
entre 200 i 2.000 persones 
i per resistir l’impacte de 
bombes de 50 a 100 quilos, 
encara no s’havien acabat. El 
bombardeig de 1938 va fer que 
es reprenguessin les obres per 
agilitar-ne l’acabament, però les 
penúries del moment impediren 
que fossin acabats o ben 
acabats abans de l’entrada de 
les tropes franquistes, a final de 
gener de 1939.

Refugi de la plaça 
Maluquer i Salvador
El refugi de la plaça Maluquer 
i Salvador es troba situat al 
centre de la ciutat, a l’antiga 
plaça de can Sínia, i estava 
connectat a través d’una galeria 
amb l’escola Lluís Castellà, 
avui Pereanton. És l’únic refugi 
de tipus cel·lular que hi ha a 
la ciutat. Té una superfície de 
154 m2, i el seu interior està 
distribuït en amplis espais i 
departaments comunicats 
directament a través d’arcades. 
Actualment té una escala 
d’accés a la part de ponent, 
però els plànols indiquen que 
s’havia projectat un altre accés 
al costat de llevant de la plaça, 
que molts testimonis encara 
recorden.

Al contrari del que succeïa amb 
els refugis de tipus galeria, 
que eren excavats a la terra i 
recoberts de maons, el refugi 
de la plaça de can Sínia va ser 
treballat aplicant les normes de 
seguretat vigents, com la llosa 
d’explosió feta amb planxes de 
formigó armat que amortien el 
cop, tal com aconsellaven els 
experts.  En les escales d’accés, 
per evitar que la metralla pogués 
penetrar a l’interior, s’hi van 
construir pavellons. 

La guerra civil a 
Granollers

El conflicte de 1936-1939 
va transformar radicalment 
la vida granollerina. Els 
canvis revolucionaris, 
les mobilitzacions, les 
col·lectivitzacions, l’arribada 
de refugiats, la necessitat de 
nous habitatges, els danys en 
immobles i, sobretot, el cost 
humà de la guerra, marcarien 
els trets més importants 
d’aquell període. Es van aplicar 
noves tècniques bèl·liques, 
especialment els bombardejos 
sobre les poblacions civils. En 
el mes de març de 1938, la 
ciutat de Barcelona va patir 
continuats  atacs aeris durant 
tres dies. Poc després, les 
bombes caurien damunt de 
Granollers.

El bombardeig de 1938

El dimarts 31 de maig de 1938, 
cinc avions italians Savoia-S 
79, al servei del general 
Franco, van atacar Granollers. 
A les 9.05 hores, i al llarg d’un 
minut, que per a molts va ser 
etern, els avions vomitaren 40 
bombes de 100 quilos, 10 de 
20 quilos i 10, de 15 quilos, 

amb un total de 60 bombes 
i 750 quilos de metralla. Les 
explosions afectaren més d’un 
centenar d’edificis i, sobretot, 
la gent que es trobava a la 

feina, a casa, al carrer, els qui 
feien cua per a l’avituallament 
i molts infants a l’entrada de 
les escoles. Els resultat va ser 
de centenars de morts, dels 
quals foren registrats un mínim 
de 224. La xifra de ferits greus 
va ser de 165. Un cop cessà el 
bombardeig, molts ferits foren 
atesos en cases particulars i 
també en diversos hospitals 
de Granollers, Barcelona, la 
Garriga, Vic, Tona, Centelles, 
Vallcarca i Montcada. La 
magnitud del bombardeig va 
tenir un gran ressò, fins i tot a 
nivell internacional. 

Més informació i visites guiades
Museu de Granollers
Anselm Clavé, 40-42
Tel. 93 870 65 08
museu@ajuntament.granollers.cat 
www.museugranollers.org
www.granollers.cat

Coordinació: Joan Garriga
Documentació i textos: Cinta Cantarell i Eduard Navarro
Fotografies: Arxiu Municipal de Granollers, Arxiu d’Imatges 
Biblioteca Nacional de España. Madrid, Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona i Pere Cornellas
Disseny gràfic: TriasQuodDesing

Núvols dels impactes de les bombes caigudes sobre la ciutat. 
Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare de Roma. AMGr-Arxiu d’Imatges

Treballs de desenrunament als edificis afectats pel bombardeig 
de la Porxada i al seu entorn. BNE. Madrid

Víctimes del bombardeig al cementiri 
de Granollers. AMGr-Arxiu d’imatges

Projecte  per al refugi de l’escola Lluís Castellà i la 
plaça Maluquer i Salvador. AMGr-Arxiu d’Imatges

Accés al refugi de la plaça Maluquer i Salvador. Pere Cornellas

Interior del refugi de la plaça Maluquer i Salvador. 
Pere Cornellas
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Espais afectats pel 
bombardeig de 1938
Refugis 

Soldats de l’exèrcit espanyol, davant de la 
casa de la vila, desprès de  sufocar la revolta a 
Granollers, durant del Fets d’Octubre de 1934. 
AMGr-Arxiu d’Imatges.

Estat de la Porxada desprès del bombardeig, en 
primer terme restes de les columnes amb l’escut 
de la ciutat. BNE. Madrid

portà el nom de Lluís Castellà, 
mestre de Granollers, empresonat 
pels fets de la Setmana Tràgica de 
1909 i mort pocs anys després.  
L’escola va patir els efectes 
directes del bombardeig de maig 
de 1938. Per això, posteriorment, 
s’hi va projectar una galeria que 
connectava amb el refugi de la 
plaça Maluquer i Salvador. En 
aquest mateix carrer resultà afectat 
per les bombes el número 2, 
actualment seu de la Biblioteca de 
Can Pedrals. 

Carrers de Sant Roc 
i del Sastre

El centre històric de la ciutat també 
quedà greument afectat, ja que 
a més de la destrucció de molts 
habitatges, nombrosos comerços 
veieren alterada la seva continuïtat 
per la pèrdua de les existències 
destinades al subministrament. Les 

bombes impactaren directament 
en els números 1, 3, 5, 9,13,14 
i 23-25 de Sant Roc, però molts 
altres edificis situats al llarg del 
carrer quedaren afectats per l’ona 
expansiva. També al carrer del 
Sastre caigueren bombes en els 

Itinerari 
de la memòria 
La Unió Liberal  Museu 
de Granollers
La Unió Liberal era una entitat 
creada l’any 1887. Aglutinava la 
societat civil granollerina i volia 
potenciar la cultura a través 
de diverses activitats escolars,  
teatrals, d’una biblioteca i de 
moltes altres iniciatives. Nasqué 
com a  resposta al control 
caciquil de l’època i a la creació 
del Centre Catòlic, el 1881. La 
Unió Liberal actuà com una 
institució administradora de 
serveis socials i de benestar, 
que superava les actuacions en 
aquest àmbit de l’Ajuntament 
de l’època. Va participar 
activament en la vida social 
i  política fins al 1939, any 
en què va ser ocupada pels 
falangistes que la convertiren en 
la seva seu, per bé que mai en 
pogueren assolir la propietat. 
L’any 1974 s’enderrocà 
l’antic edifici per construir-hi 
el Museu de Granollers, obra 
dels arquitectes Bosch, Botey i 
Cuspinera. 

Carrer 
Josep Anselm Clavé
Una de les zones de la ciutat 
més afectades pel bombardeig 
de l’any 1938 va ser aquest 
carrer, situat entre el de Sant 
Roc i la plaça de la Corona. 
Alguns edificis patiren els 
efectes directes de les bombes, 
d’altres només en patiren 

de secundaris, i uns quants 
acabaren enderrocats mesos 
més tard, a resultes de l’estat 
dels edificis veïns afectats. 
Una conseqüència d’això, per 
exemple, va ser la desaparició 
de la capella de Sant Roc. 
Entre els edificis sinistrats cal 
assenyalar, segons l’antiga 
numeració, els dels números 
1, 5, 7, 9 11, 13, 15, 21, 23, 
25, 35 en la banda de llevant, i 
els dels números 4 , 6, 12, 18, 
22, 26, 30, 32, 40, i 44 en la 
banda de ponent.

Escola  Pereanton 
Lluís Castellà. 
Carrer Espí i Grau
El col·legi Pereanton, projectat 
per Jeroni Martorell l’any 
1918, fou costejat per Genís 
Pereanton. En temps de la 
República, el centre aplicà 
la metodologia avançada de 
l’Escola Nova. Durant la guerra 

números, 1, 3 i 7, que ocasionaren 
greus desperfectes.

La Porxada
La plaça Major, al bell mig de 
la ciutat, va ser el lloc on el 
bombardeig de 1938 va causar 
més morts, ja que en aquell 
moment moltes persones 
s’abastien dels aliments racionats 
en el mercat municipal situat dins 

de la Porxada, antiga llotja de 
gra. Les imatges patètiques dels 
estralls foren, immediatament, 
notícia internacional. Les bombes 
afectaren, bàsicament, dones i 
criatures. L’edifici de la Porxada 
va patir desperfectes en l’angle 
sud-est, on es va desplomar part 
de la coberta en partir-se diverses 
columnes. L’any 1940, es va refer 
per deixar-la tal com el mestre de 
cases Bartomeu Brufalt l’havia 
bastida en el 1586-1587. 

Edifici de l’Ajuntament
i refugi
La transformació que va tenir la 
vila a partir del traçat dels nous 
eixos viaris a meitat del segle XIX, 
amb la carretera i el ferrocarril, va 
comportar el desenvolupament 
industrial i el canvi de la seva 
fisonomia. L’edifici de l’Ajuntament, 
situat a la plaça Major, s’ha anat 

modificant amb el pas del 
temps. L’any 1904, l’arquitecte 
Simó Cordomí Carrera va 
projectar el nou edifici, amb 
la col·laboració de Josep M. 
Barnadas, autor de l’obra 
escultòrica de la façana. Al 
llarg de la història ha estat 
testimoni privilegiat de fets 
importants, com la proclamació 
de la República, el 14 d’abril de 
l’any 1931, els Fets d’octubre 
de 1934 o el bombardeig de 
la plaça Major i de la Porxada, 
el 1938. També ha estat i és 
testimoni de la vida ciutadana 
i de les nombroses activitats 
festives que es fan al seu 
entorn. L’Ajuntament conserva 
un refugi de tipus galeria. 
S’hi accedeix des de l’interior 
de l’edifici, per unes escales 
que arrenquen de darrere la 
gran escalinata. La galeria 
descendeix en forma de ziga-
zaga en direcció a la Pedra 
de l’Encant, al costat de la 
Porxada.

Església parroquial de 
Sant Esteve
La primera referència 
documental de l’església de 
Sant Esteve és de l’any 972. 
En els segles XV i XVI, damunt 
dels edificis romànics, es va 
construir un nou temple gòtic 
que perdurà fins a la Guerra 
Civil. La sublevació de juliol 
de 1936 contra la Segona 
República, va provocar una 
onada d’anticlericalisme que 
desembocà en la crema 

d’edificis religiosos (ja que 
es vinculava facciosos i 
Església amb els sectors més 
reaccionaris de la societat). A 
Granollers, el 20 de juliol, es 
varen incendiar l’església de 
Sant Esteve, la dels frares de 
Sant Francesc, la de la mare 
de Déu de Montserrat, la de les 
germanes Carmelites, l’església 
de Sant Julià de Palou, i també 
el Centre Catòlic, les escoles de 
Sant Josep i les capelles dels 
sants de barri. També foren 
cremats els arxius.

Mesos després de ser 
incendiada, i malgrat l’opinió 
en contra del director  general 
del Patrimoni de la Generalitat, 
Jeroni Martorell, i d’un sector 
important de granollerins, el 
Comitè revolucionari va prendre 
l’acord d’enderrocar l’església 
de Sant Esteve, argumentant 
que era un símbol reaccionari 
i que permetria donar feina als 
obrers de la construcció. La 
nau gòtica de l’església va ser 
totalment enderrocada i tan 
sols en va restar dempeus el 
campanar.

L’any 1940 es va iniciar la 
construcció de l’actual temple, 
obra de Joan Boada i Barba, 
que va ser inaugurat l’any 
1946.

Seu de la Unió Liberal al carrer Anselm Clavé. 
AMGr-Arxiu d’Imatges

Efectes del bombardeig al carrer Anselm 
Clavé i a la plaça Maluquer. BNE. Madrid

Nens davant de l’Escola Genís Pereanton. 
AMGr-Arxiu d’Imatges

Efectes del bombardeig sobre els edificis del 
carrer Sant Roc. BNE. Madrid

Restes de l’enderroc de l’església gòtica de 
Sant Esteve, l’any 1937. SPAL. Diputació de 
Barcelona. 


