
Antics 
escenaris 
de teatre

El 15 de febrer de 2002, es va inaugurar el Teatre Auditori de Grano-
llers (TAG). Culminava així un llarg camí que s’havia iniciat el 1985, amb 
l’encàrrec, fet per l’Ajuntament, de la construcció d’un teatre municipal.

Amb motiu dels 15 anys del TAG, volem revisar fotogràficament alguns dels 
antics espais de teatre que hi havia a la ciutat el segle passat.

Al final del s. XIX, gràcies al ric teixit associatiu de Granollers, en tan sols 
onze anys, es van construir quatre teatres clàssics, a la italiana, és a dir, que 
disposaven d’un escenari separat, per una embocadura, del pati de buta-
ques. Aquests teatres eren els del Casino de Granollers (1880), del Centre 
Catòlic (1881), de La Unió Liberal (1891) i de L’Alhambra (1891). Cada una 
d’aquestes entitats tenia un ideari propi i realitzava activitats polítiques i 
culturals molt riques. Programaven teatre i comptaven també amb un grup 
de teatre propi. En aquests escenaris, es va interpretar tot tipus de teatre: 
comèdies, òperes, sainets, sarsueles, tragèdies, vodevils... L’activitat va ser 
intensa i molt plena fins a l’esclat de la Guerra Civil. En acabar la guerra, tan 
sols el Casino va poder continuar la seva tasca teatral, fins al 1976. El teatre 
del Centre Catòlic havia estat incendiat i destruït; temporalment, l’agrupació 
va ocupar un local a la plaça de la Corona i, posteriorment, es va traslladar a 
l’edifici de l’Alhambra, que ja no existia com a societat. La Unió Liberal va 
desaparèixer, la Falange va requisar el seu local i l’escenari es va utilitzar per 
a representacions teatrals afins al règim franquista.

En les primeres dècades del segle XX, també s’havien construït el Cine Mun-
dial (1914) i el Cine Majèstic (1928). Les seves característiques els feien 
aptes per al teatre. Van cessar les seves projeccions, entrat ja el segle XXI, 
encara que feia molts anys que havien deixat de ser escenaris teatrals.

Durant la postguerra, vinculada a l’església, des del 1960 fins al 1979, cal 
destacar la Sala Sant Esteve, al soterrani de la rectoria, on es feia cinema i 
teatre de parròquia. En aquest període, la Casa de Cultura Sant Francesc tam-
bé és utilitzada com a espai de teatre. Amb alts i baixos, ha tingut continuïtat. 
A l’actualitat, bàsicament, per a representacions infantils.

Amb l’arribada de la democràcia, sorgeix el Centre de Teatre, al carrer de 
Corró, per aprendre i fer tallers de teatre. Més tard, tindria un espai anomenat 
La Saleta, que deixaria de funcionar el 1992.

El 1981, s’inaugura el Cercle Cultural, amb un auditori que es converteix en 
el principal escenari teatral del moment. Ha estat així fins a la inauguració del 
Teatre Auditori. A l’actualitat, s’hi fan programacions estables de cinema i el 
seu escenari també continua acollint activitats teatrals.

El 1998, s’inaugura el Teatre de Ponent, una sala alternativa amb una progra-
mació estable, que continua activa.

Altres escenaris teatrals han estat les sales d’actes de l’Institut de Batxillerat, 
de l’edifici de l’AISS i del geriàtric de l’Hospital, així com pavellons espor-
tius, envelats, locals socials, etc.

Molts han estat els escenaris teatrals, de curta o de llarga durada, estables o 
efímers, i molts, també, els grups de teatre amateurs o professionals de Gra-
nollers, al llarg del segle XX.

Exposició de fotografies
Del 27 de febrer 
al 19 de maig de 2017

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

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                      
milers de fotos al vostre abast

www.granollers.cat/arxiu



L’Alhambra, 1902. Fotografia d’Amadeu Mauri / Col·lecció Ajuntament de 
Granollers

Teatre de La Unió Liberal, ca. 1891. Fotografia d’autor desconegut / 
Col·lecció Josep Garrell i Soto

Teatre del Casino, 1902. Fotografia d’Amadeu Mauri / Col·lecció Ajuntament 
de Granollers

Teatre del Centre Catòlic, ca. 1898. Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella 
i Fortuny


