
De la Tarafa 
a Can Pedrals

A partir del 20 de juny de 1927, l’antic Hospital de Sant Domènec va acollir 
la Biblioteca Popular de Granollers, la primera de caràcter públic a la ciutat. 
L’edifici s’havia construït el segle XIV com a hospital de pobres, a iniciativa 
de Bertran de Seva, senyor de la Torre de Seva de Marata, qui l’havia do-
tat amb rendes i béns per al seu manteniment. Tot i així, el segle XVI, els 
seus descendents el van cedir a la vila de Granollers, a causa de dificultats 
econòmiques. Aquest edifici gòtic va acollir l’hospital fins al 1844, quan es 
va traslladar a l’antic Convent dels Caputxins. Des d’aleshores, l’edifici va 
tenir usos diversos: escoles públiques, caserna, seu del Batallón Estella, lloc 
militar d’algunes guerres i magatzem durant els fets de 1823, quan s’hi van 
instal·lar els francesos. Finalment i després de complexos episodis polítics i 
socials, l’espai es va adequar com a una de les biblioteques populars de la 
Diputació de Barcelona, amb un projecte de l’arquitecte municipal Manuel 
Joaquim Raspall i, el 21 d’octubre de 1926, es va inaugurar oficialment, amb 
la presència del rei Alfons XIII, les infantes Beatriu i Maria Cristina i altres 
destacades autoritats.

Batejada, els anys 40, amb el nom de l’insigne arxiver de la catedral de Bar-
celona Francesc Tarafa, fill de Marata, la biblioteca va esdevenir un important 
referent cultural, no només, com a espai de lectura, consulta i estudi, sinó 
també, com a escenari de nombrosos actes socials i culturals de les institu-
cions i associacions de la ciutat. Per tant, el 1995, diverses generacions de 
granollerins i granollerines viurien com a propi el trasllat a Can Pedrals, ara 
fa vint anys, quan la Biblioteca s’havia fet petita i requeria moltes millores per 
abordar les noves necessitats. 

Can Pedrals, bastida fora muralles el segle XVII segons indicis de les excava-
cions arqueològiques dels anys 90, s’ha transformat amb successives amplia-
cions, sobretot amb la del 1783 i les del segle XIX. El 1841, aquesta casa, 
que, fins aleshores, formava part del patrimoni de la Cartoixa de Montalegre, 
va ser desamortitzada i subhastada. Aleshores, la va comprar Domènec Santa-
maria, qui la va donar a la seva filla Dominga. La nova propietària la va ator-
gar a la seva filla Isabel Marsà, qui es va casar amb Francesc d’Assís Pedrals, 
cognom que batejaria, definitivament, aquesta casa.

El bombardeig del 31 de maig de 1938 va afectar greument part de la façana 
meridional, provocant la mort de dues persones; el 1942 fou rehabilitada. El 
1965, Can Pedrals i Can Puntas van passar a formar part del patrimoni de la 
Mútua del Carme de Granollers, fins que, el 1969, un acord de permuta amb 
l’Ajuntament -d’ambdós edificis per un solar a la plaça Pau Casals- permetria 
construir la seu actual. Amb el trasllat de “La Mútua”, l’any 1977, ambdós 
casals van ser objecte de desig de moltes entitats culturals i van albergar el 
Centre de Teatre del Vallès Oriental i el Casal Pompeu Fabra, entre d’altres.

Els anys 80, es comença a parlar d’una nova biblioteca i la rehabilitació i 
adequació de l’edifici, per donar-li aquest ús, va prenent força. L’any 1990, 
s’aprova el projecte dels arquitectes Pere Riera i Josep M. Gutiérrez que por-
tarà, cinc anys més tard, el 6 de maig de 1995 a inaugurar un equipament de 
referència a la ciutat, la Biblioteca Can Pedrals.

Amb la nova biblioteca, es va potenciar i modernitzar el servei de la Tarafa, 
a l’actualitat, transformada en sala d’actes. Des del trasllat a Can Pedrals, 
l’adaptació a les necessitats d’usuaris i usuàries i l’aplicació de nous recur-
sos ha estat constant. Així, avui, a primer cop d’ull, només la seva façana i 
el seu fons evidencien l’empremta del passat a la Biblioteca Can Pedrals. 
Però, si parem atenció, escenes, olors i sons hi continuen nodrint la història 
col·lectiva i alguns dels records més entranyables, també, traslladats, de la 
Tarafa a Can Pedrals.
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