
De Macià 
a Tarradellas

Al llarg del s. XX, són molts els fets remarcables que s’esdevenen a 
la nostra ciutat. La presència a Granollers de dos polítics eminents, 
com Francesc Macià i Josep Tarradellas, separats en el temps per 
més de seixanta anys, és un pretext per presentar aquesta petita 
mostra fotogràfica que il·lustra una part de la nostra història iniciada 
i acabada amb actes reivindicatius. En aquests actes, s’expressen 
desitjos de canvi, de millores polítiques i socials pel poble.

Un primer període s’inicia amb actes nacionalistes, amb la pro-
clamació de la República i l’esclat de la terrible Guerra Civil. El 
segon és un període de silenci, en el qual, la cultura catalana no-
més pot expressar-se per mitjà del seu folklore, únicament, amb 
símbols com la sardana o el cant coral. El darrer és un període 
d’obertura, on, novament, la presència de la ciutadania al carrer, en 
actes reivindicatius, dóna pas a un nou període de llibertat, que es 
pot simbolitzar amb l’acte de la inauguració d’un carrer amb el nom 
del president de la Generalitat afusellat a la fi de la Guerra Civil, el 
president Lluís Companys.

“Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la frater-
nitat de tots els homes i de tots els pobles, catalans, sapigueu fer-vos 
dignes de Catalunya”

(Fragment de les paraules de Francesc Macià en la proclamació de 
la República)

“Companys tenia la seva generositat, era un home que tenia una 
generositat total, en el seu nivell personal,  era un home que no es-
talviava cap sacrifici per arribar on ell sempre volia i la seva idea, la 
idea que portava al cap era aquesta, que Espanya quedés República 
i que Catalunya tingués la seva llibertat i va lluitar tant que es va 
quedar sol per l’esforç d’assolir -hem de recordar que durant molts 
anys va ésser diputat,  l’únic diputat republicà de Catalunya-, vull 
dir que certifico que va lluitar tant, en l’aspecte que donava a tothom 
i el respecte que mereixia de tothom, perquè les seves lluites eren molt 
cobertes, molt plenes, molt encaminades a obtenir les coses sense vio-
lència de cap mena. La seva generositat ho indica”.

(Fragment del discurs de Josep Tarradellas, en la seva visita a la 
ciutat per homenatjar Lluís Companys)
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Míting de qui seria president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià i Llussà, a l’antic camp de futbol, 1922. 
Fotografia i fons Joan Font

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya, 1977. 
Fotografia i fons Pere Cornellas

Proclamació de la II República, 1931. Fotografia i fons Joan Guàrdia

El president de la Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas en l’homenatge al president Lluís Companys, 1984. 
Fotografia Joan Mas / Fons Ajuntament


