
Al tombant 
de dos segles. 
Fotografies de 
Tomàs Torrabadella

Les fotografies que mostrem en aquesta exposició són les imatges més 
antigues que l’Arxiu Municipal de Granollers conserva de la ciutat.

La data de realització és difícil de concretar, ja que aquesta informació 
no consta en cap de les imatges; per aquesta raó, és atribuïda i pot com-
prendre un cicle de diversos anys. En funció dels diferents elements 
que hi apareixen, creiem que les dates extremes anirien de 1878 a 
1912.

Les fotografies originals són plaques de vidre estereoscòpiques. El su-
port és un vidre i la imatge es forma en emulsió de gelatina amb sals de 
plata. Les imatges van ser fetes amb una màquina de fotografiar de dos 
objectius; això permetia crear un camp de profunditat que donava com 
a resultat final una imatge amb relleu, si era mirada a través d’un visor 
de doble ullera.

L’autor d’aquestes fotografies és Tomàs Torrabadella i Fortuny, nascut 
a Granollers el 1848 i que va morir a Barcelona l’any 1912. Fill d’una 
família de farmacèutics, va estudiar Farmàcia i tenia com a aficions la 
pintura, el dibuix i la fotografia.

El gust per la fotografia el va posar en pràctica en els nombrosos viat-
ges que va fer, molts a l’estranger, però també a la ciutat de Granollers. 
Va viure al casal familiar que va fer-se construir el 1902, amb la seva 
dona, a la cantonada del carrer d’Anselm Clavé amb el de Marià Mas-
pons. L’edifici forma part del patrimoni arquitectònic local i és conegut 
com a can Ramoneda.

A l’Arxiu es conserven 260 plaques de vidre estereoscòpiques, fetes 
per ell, que integren el Fons Tomàs Torrabadella; les imatges, però, no 
són totes de Granollers. Les plaques van ser donades a l’Ajuntament 
l’any 1980 pels germans Canals Casacuberta, familiars de Torrabade-
lla.

Gràcies a aquest gest podem saber com era la ciutat al tombant del se-
gle XIX i principis del XX; i veure situacions i espais com els pagesos i 
les pageses del mercat, la gent benestant que sortia de missa, la Porxa-
da i la plaça de terra, l’antic i el nou Ajuntament, el ball de Donzelles, 
els carros, les processons o la curiosa observació d’un eclipsi des del 
bell mig de la carretera.

Exposició de fotografies
Del 4 de desembre de 2019 
al 25 de febrer de 2020

Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



Sardanes a la plaça de la Porxada, 1902.  
Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella

Mercat a la plaça de la Porxada, 1888 - 1899. 
Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella

Ball de Donzelles a la plaça de la Porxada, 1900 - 1904. 
Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella

Mirant un eclipsi al carrer d’Anselm Clavé, 1900. Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella


