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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 dotat 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 Barcelona 
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 institucions 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 excavacions 
arqueològiques dels anys 90, s’ha transformat amb successives ampliacions, 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 Santamaria, qui la va donar a la 
seva filla Dominga. La nova propietària la va atorgar 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 portarà, 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 recursos 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.

Plaça de Josep Maluquer i Salvador, amb Can Pedrals al fons, ca. 1975
Fotografia: Lambert Botey / Fons Ajuntament de Granollers



De la Tarafa 
a Can Pedrals

FAçAnA DE LA BIBLIOTECA DE GRAnOLLERS, CA. 1933
Façana de l’antic Hospital de Sant Domènec, del segle XIV, remodelada el 1926 per acollir la biblioteca. 

Amb l’obra, es va obrir el rosetó de pedra i s’hi van col·locar els dos finestrals gòtics i el capcer. 
Els finestrals procedien d’una casa deshabitada de darrere de l’església parroquial.

Fotografia de Joan Canal i Pascual / Fons Ajuntament de Granollers
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InAuGuRACIó DE LA BIBLIOTECA DE GRAnOLLERS, 21 D’OCTuBRE DE 1926
L’acte d’inauguració comptà amb la presència del rei Alfons XIII, les infantes Beatriu i Maria Cristina, el general Primo de Rivera, el 

ministre d’Instrucció Pública Eduardo Callejo, el diputat provincial Francesc Torras Villà, el president de la Diputació 
José Milà i Camps, autoritats locals i representants d’entitats. El bisbe Miralles en va fer la benedicció. 

Fotografia de Josep M. Sagarra / Col·lecció Josep Garrell i Soto
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InTERIOR DE LA BIBLIOTECA, 1929
Infants i joves a l’interior de la biblioteca que obrí al públic el 20 de juny de 1927, un cop acabades 

les obres de remodelació, realitzades per M. J. Raspall, amb les quals s’hi obriren grans finestrals 
i es decorà la sala amb elegants esgrafiats.

Fotografia de J. Llac / Fons Salvador Llobet i Reverter
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ORquESTRA DE CORDA, CA. 1945 -1949
Des dels inicis, la Biblioteca jugà un paper important en l’impuls i l’acollida d’activitats culturals ben diverses, 

com aquesta actuació d’una orquestra de corda dirigida pel mestre Josep Maria Ruera. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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BIBLIOTECA POPuLAR FRAnCESC TARAFA, ABRIL DE 1946
Interior de la Biblioteca Popular Francesc Tarafa, anomenada així a partir de l’any 1940 i fins al seu tancament, 

en record de l’insigne arxiver de la catedral de Barcelona, fill de Marata.
Autor i fons Salvador Llobet i Reverter
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InTERIOR DE LA BIBLIOTECA FRAnCESC TARAFA, CA. 1994
La Biblioteca, a primera hora de la tarda, unes setmanes abans del tancament que es va fer el gener de 1995.

Autor i fons Siqui Sánchez 
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PLAçA DE JOSEP MALuquER I SALVADOR, CA.1928-1929
Can Pedrals, al fons, a l’esquerra, és un antic edifici bastit fora muralles a mitjan segle XVI, 

amb successives ampliacions, sobretot, la de 1783 i les del segle XIX. A la dreta, l’Escola Pereanton. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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GRuP DE DOnES I HOMES, un DIA DE MERCAT, DAVAnT DE CAn PEDRALS, CA.1880-1900
El 1841, la casa que, fins aquell moment, formava part del patrimoni de la Cartoixa de Montalegre, va ser desamortitzada 

i subhastada. Fou comprada per Domènec Santamaria, qui la donà a la seva filla Dominga, que testà a favor de la seva filla 
Isabel Marsà. Ella es va casar amb Francesc d’Assís Pedrals Cisternes, qui va acabar donant nom a aquesta casa.

Autor i fons Tomàs Torrabadella i Fortuny
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VISTA DE LA PLAçA DE JOSEP MALuquER I SALVADOR I DE L’EDIFICI DE CAn PEDRALS, CA.1943
Durant el bombardeig del 31 de maig de 1938, la façana meridional d’aquesta casa va resultar greument afectada, 

provocant la mort de dues persones. Es va rehabilitar l’any 1942.
Fotografia de Vicenç Ramoneda / Fons Salvador Llobet i Reverter
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unA DE LES ESTAnCES DE CAn PEDRALS, OCTuBRE DE 1967
Activitat formativa de les Jornades de Seguretat en el Treball. L’any 1965, la finca passa a formar part del patrimoni 

de la Mútua del Carme, juntament amb can Puntas, fins que, el 1969, es fa una permuta amb l’Ajuntament, 
entre aquests edificis i el solar de l’emplaçament actual, a la plaça Pau Casals.

Autor i fons Antonio Alcalde
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ACTE REIVInDICATIu PER DEMAnAR L’EDIFICI COM A SEu DEL CEnTRE DE TEATRE, 1977
quan, l’any 1977, la Mútua es traslladà, can Pedrals i can Puntas van ser objecte de desig per part de moltes entitats culturals. 

Entre d’altres, aquestes cases les ocuparen el Centre de Teatre del Vallès Oriental i el Casal Pompeu Fabra.
Autor i fons Pere Cornellas
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FAçAnA DE L’EDIFICI DE CAn PEDRALS, 1989
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 portarà, 
cinc anys més tard, a inaugurar un equipament de referència a la ciutat. 

Fotografia d’Esteve Gironella / Fons Ajuntament de Granollers
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InAuGuRACIó DE LA BIBLIOTECA CAn PEDRALS, 6 DE MAIG DE 1995
Acte inaugural a la plaça de Josep Maluquer, amb la regidora Rosa Ribas, l’alcalde Josep Serratusell, 

el diputat Joan Fuster i el regidor Xavier quincoces. A l’esquerra de la façana, una part de la muralla restaurada 
i integrada dins del nou complex de la biblioteca.

Fotografia de Toni Torrillas / Fons Ajuntament de Granollers


