
La plaça 
de la Corona

La plaça de la Corona, situada entre els carrers de Josep Anselm Clavé i 
d’Alfons IV, forma part -juntament amb les places de Perpinyà, Maluquer i 
Salvador i Verdaguer- del creixement urbanístic que Granollers va experi-
mentar a partir de 1848, quan es va obrir la carretera de Barcelona a Ribes. 
El traçat inicial no passava per la plana, sinó per la serra de Ponent, però 
la ciutat va voler variar-lo perquè, aquí, es creuaven, des de feia segles, els 
camins de l’interior i de marina amb els que venien de França i anaven cap a 
Barcelona. A més, no volia quedar fora dels circuits comercials, una mostra 
de la tradicional vitalitat mercantil granollerina. 

Al llarg dels anys, aquesta plaça s’ha anat transformant, a conseqüència de 
diferents reformes urbanístiques, fins a l’actualitat, quan ha quedat integrada 
en l’illa de vianants de Granollers. Inicialment, la carretera dividia aquesta 
plaça en dues meitats i s’hi circulava pel mig. El 1929, però, es fa una pri-
mera transformació de la plaça de la Corona, supervisada per l’arquitecte 
Manuel Joaquim Raspall, arran de la construcció, al bell mig, d’un monument 
en record dels morts a la Guerra de l’Àfrica, obra de Vicens Navarro. En 
concret, un grup escultòric sobre un pòdium amb base de pedra, en forma 
de paral·lelepípede, coronat per la Victòria que, actualment, es conserva a 
l’entrada del Cementiri Municipal. Llavors, es tanca al trànsit el pas central 
i els vehicles han de circular al voltant de la plaça. Aquest monument hi va 
ser fins a l’inici de la Guerra Civil, quan es va enderrocar. El 1952, en el ma-
teix lloc i promogut pel govern franquista, s’instal·la un altre monument, en 
record dels «caídos», una creu que acomplia els ideals falangistes, obra de 
l’arquitecte Josep Boada Barba. L’any 1966, aquesta creu es va traslladar al 
cantó est de la plaça i es va tornar a obrir l’antic pas central, per poder encabir 
millor el trànsit rodat. Durant la Transició, es va tirar a terra. Actualment, al 
cementiri de Granollers, hi ha un monument a totes les víctimes de guerres.

La plaça de la Corona, però, és molt més que monuments. Va acollir la seu 
de l’Orfeó Granollerí, quan es va desvincular de La Unió Liberal, i, durant la 
guerra, va servir com a dipòsit temporal de les peces artístiques salvaguar-
dades. Durant anys, una de les seves característiques han estat els plataners, 
que encara s’hi mantenen. Un altre element emblemàtic –que també es con-
serva– és un dels quatre repartidors de la Societat Mina d’Aigües de Grano-
llers, de Pere Maspons, que proveïa aquest sector de la ciutat quan encara no 
hi havia aigua corrent a les cases. Al seu voltant, durant anys, hi va haver un 
quiosc, que es va desmuntar el 1991. 

En aquesta plaça, s’han fet actes festius, vinculats a la Fira i Festes de 
l’Ascensió i a la Festa Major. Durant els anys 50 i fins al 1966, s’hi instal·lava 
la tribuna d’autoritats de la desfilada de l’Ascensió, per davant de la qual des-
filaven els participants, i, a més, acollia alguns estands de la Fira. Per la Festa 
Major, s’hi instal·laven atraccions com els «autos de choque».

Etimològicament, el nom de la plaça fa al·lusió a la Corona d’Aragó, però 
sempre s’ha simplificat, anomenant-la de la Corona. En diferents èpoques, ha 
estat batejada amb altres noms. El 1869, plaça de la Llibertat, quan, popular-
ment, era la plaça del gra, perquè s’hi feia el mercat de gra, de llegums i de 
patates. El veïnat va reivindicar, però, la seva anterior ubicació, a la plaça de 
la vila, la qual cosa se li va concedir per un curt període de temps. El 1872, 
l’edifici de la llotja del gra, és a dir, la Porxada, va esdevenir mercat diari, 
en acollir el mercat municipal. Per aquest motiu, els grans i les llegums van 
retornar a la plaça de la Corona.

Més endavant, el 1929, es va anomenar plaça d’Àngel Guimerà; el 1939, un 
cop finalitzada la Guerra Civil, «de los Caídos» i, amb l’arribada de la demo-
cràcia, plaça de la Corona, recuperant el seu nom tradicional.
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