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El 15 de febrer de 2002, es va inaugurar el Teatre Auditori de Granollers (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 butaques. 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 Mundial (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 també 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 programació 
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 esportius, 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 Granollers, al llarg del 
segle XX.

Oficina d’informació municipal, a la cantonada dels carrers de Josep Anselm Clavé i de Sant Roc, 1983. Fotografia i fons de Pere Cornellas



TEATRE DE LA UNIÓ LIBERAL, CA. 1891
La Unió Liberal, creada el 1887, va inaugurar la seva seu social el 2 de setembre de 1891. L’edifici, entre altres coses, contenia un 
teatre a la italiana, que es va fer per etapes amb alguns canvis en les llotges i en el pati de butaques. Era el més gran de la ciutat, 
hi cabien mil persones i, en aquella època, va ser considerat el tercer més gran de Catalunya. L’escenari era molt gran i, en alguna 

representació, hi van haver fins a dues-centes persones en escena. Hi actuava el Quadre escènic de l’entitat i també es contractaven 
companyies que feien estada uns mesos. Va funcionar fins al final de la Guerra Civil, quan l’edifici va ser confiscat per la Falange.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell i Soto



TEATRE DEL CENTRE CATÒLIC, CA. 1898 
L’entitat Centre Catòlic estava vinculada a l’església parroquial. El 1881, construeix un edifici a la plaça de l’Església 

on es faran múltiples activitats. El 1884, es fa el projecte d’un saló teatre, que també es va fer a la italiana, amb platea, 
llotges en una galeria superior, que s’ampliarien el 1899, i un escenari de nou metres d’amplada. Es representaven 

obres adaptades o transformades, segons la ideologia i el repartiment. El 1914, es crea una secció de teatre amb el nom 
d’Agrupació Artística. Fins al 1920, el grup d’actors era exclusivament masculí. En el local, a partir de 1909, també 

es van projectar pel·lícules i, amb la irrupció del cinema sonor, es va anomenar Esplai Cinema. L’edifici va ser cremat 
en els primers moments de la Guerra Civil.

Fotografia i fons de Tomàs Torrabadella i Fortuny



L’ALHAMBRA, 1902
Aquest edifici construït on hi havia estat el Cafè de can Planas, a la plaça de Maluquer i Salvador, va ser conegut 

com a Cafè Nou i s’hi va instal·lar la Societat l’Alhambra. Tenia un teatre, similar al del Centre Catòlic. A la planta baixa, 
hi havia la platea i les llotges, amb capacitat per a 450 persones. Tenia una companyia d’aficionats, La Joventut Alhambrina. 

L’entitat va desaparèixer durant la Guerra Civil. El 1943, es va instal·lar el Centre Catòlic i es feia cinema amb el nom de 
Cinema Canigó. L’edifici va ser remodelat el 1967 i va canviar la seva activitat per oficines i escola.

Fotografia d’Amadeu Mauri / Col·lecció Ajuntament de Granollers



TEATRE DEL CASINO, 1902
El Casino de Granollers es va inaugurar al carrer d’Agustí Vinyamata per la Festa Major de 1880. L’edifici tenia teatre, 

bar, sala i pati. El local del teatre era rectangular, disposava de llotges a la planta baixa i al pis i l’escenari 
feia nou metres d’amplada, sis d’alçada i set de fondària. L’aforament era de 480 places. Hi actuaven les millors 

companyies dramàtiques del moment i també, la companyia d’aficionats del Casino.
Fotografia d’Amadeu Mauri / Col·lecció Ajuntament de Granollers



TEATRE MUNDIAL PARK, 1921
El Mundial Park, propietat de l’empresa del Mundial Cine, va ser inaugurat el 16 de juliol de 1921, al carrer de Ricomà. 

Era un local d’esbarjo a l’aire lliure, amb un espai dedicat al teatre, al cinema i a actuacions musicals i, un jardí 
on es servien begudes refrescants. Es programaven pel·lícules, però també es feia teatre i hi actuava un grup d’aficionats 

sota el nom d’Elenc granollerí. Va restar obert fins a l’estiu de 1926. L’espai es va cobrir i es va convertir en pàrquing 
fins a la construcció d’un nou edifici, el 1991, seu del Consell Comarcal.

Fotografia i fons de Joan Font i Domènech



TEATRE A LA FALANGE, ANYS 40
L’edifici de La Unió Liberal va ser confiscat, després de la Guerra Civil, per la Falange. El 1941, van restaurar-hi 

el teatre, per fer actes culturals, polítics i d’esbarjo de la Falange Española Tradicionalista i de les Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista. El van anomenar Salón – Teatro anexo al local de la FET y de las JONS. Hi actuaven companyies 

de teatre foranies. També ho feien el Quadre escènic de Ràdio Granollers i un grup d’estudiants tècnics universitaris 
que s’agruparen amb el nom de TEU (Teatro Español Universitario). Després, es va anomenar Pista Rosa i, finalment, 

Centriclub, on va actuar, entre d’altres, un nou grup d’estudiants universitaris, que feien representacions per Sant Tomàs 
d’Aquino. L’edifici va ser enderrocat i el seu espai va ser ocupat pel Museu de Granollers, el 1976.

Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



«ELS PASTORETS» AL MAJÈSTIC, ANYS 40
El Cinema Majèstic es va inaugurar el 1928, amb un escenari i una platea que permetia també fer teatre; amb aforament 
per a unes 1.500 persones. Va anar canviant de nom, segons l’època. Així, va ser Cine España, Coliseum, Cine Íntimo, 

i, novament, Majèstic, fins al seu tancament, el 2001. Era un cinema, però, al llarg de la seva història, s’hi van fer 
nombroses representacions de teatre, com la presentació del Quadre escènic de l’Associació Cultural, el 1950. El local 
es va remodelar i es va eliminar l’escenari, però, amb la col·locació d’una tarima davant de la pantalla, s’hi va continuar 

fent teatre fins al 1983.
Fotografia de Josep Bosch i Plans / Col·lecció Ajuntament de Granollers



«ELS SAVIS DE VILATRISTA» AL MUNDIAL, 25 D’AGOST DE 1951
El Cinema Mundial, inaugurat el 1914, tenia capacitat per a 1.300 persones i, un escenari que permetia també 

representacions teatrals com la de la imatge, del Quadre escènic de l’Associació Cultural, amb els actors Josep Llobet, 
Teresa Lorenzo, Lluís Pujol, Josep Verde Aldea, José Antonio Cabrera, Ramon Munné, Ramon Solsona, M. Antònia 

Casademunt i Marià Puig. El Mundial era eminentment un cinema però també es feia servir de teatre, en alguna ocasió, 
per la Festa Major, com en les dels anys 1958 i 1959. El 1984, es converteix en un multicine i desapareix així tota 

possibilitat de fer-hi representacions. Va tancar les portes l’any 2001, com el cinema Majèstic.
Fotografia de Patrici Valls i Teis / Col·lecció Ajuntament de Granollers



TEATRE AL CASINO, 1958-1959
«Clara però no gaire», de l’Agrupació local Foyer, amb els actors Josep M. Massó, Núria Salamero, Francesc Brichs, 
Gregori Resina i M. Antònia Casademunt, a l’escenari del Casino. El 1958, l’entitat es fusiona amb el Club de Ritme 

i passa a anomenar-se Casino-Club de Ritme, però s’hi continua fent teatre. Es fan els Cicles de Teatre del TAC 
(Teatre de l’Associació Cultural), des del primer, el 1972, fins al cinquè, el 1975. El 1976, s’hi fan reformes i s’acaba 

convertint en un bingo. Acaba així la trajectòria d’aquesta sala com a espai escènic.
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



FESTIVAL INFANTIL A LA CASA DE CULTURA SANT FRANCESC, 1970
L’antiga església de Sant Francesc de Paula es va inaugurar com a Casa de Cultura Sant Francesc el 27 d’octubre 

de 1956, mantenint l’estructura d’església i sent la seu de la Fundació Maspons i Camarasa. Aquest espai de titularitat 
municipal ha tingut sempre un ús polivalent, ja que s’ha utilitzat tant per a actes polítics com culturals. 

Té un aforament petit, per a unes 180 cadires, i, un escenari reduït, que es va ampliar però que continuava sent 
de difícil accés per als actors i actrius. El 1992, es va voler convertir en teatre i es va fer una reforma col·locant-hi 

unes grades. L’hivern d’aquell any es van fer representacions sota el nom d’Escena Internacional de les Arts. 
Des del 1986, es fa la programació de la Roda d’Espectacles infantils de l’Associació Cultural.

Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



TEATRE EN UN ENVELAT, 29 D’OCTUBRE DE 1978
Representació d’«Història del gran soldat» del grup Bread und Puppet, en un envelat a l’antiga pista d’handbol 

del carrer Tetuan, dins del setè Cicle de teatre del TAC. L’absència d’un edifici amb capacitat per acollir 
representacions teatrals d’envergadura va provocar que, al final dels anys setanta i al principi dels vuitanta, 

es busquessin escenaris alternatius, com els envelats o els pavellons d’esports. El tretzè cicle del TAC, per exemple, 
es representà en un envelat muntat al Parc Torras Villà.

Fotografia i fons de Pere Cornellas



«UBU REI», AL CENTRE DE TEATRE, ABRIL DE 1983
El Centre de Teatre va néixer amb l’esperit d’agrupar gent que volia fer teatre. El 1978, es va instal·lar a Can Pedrals, 

però aviat es traslladà a l’edifici del carrer de Corró, on havia estat l’antic Institut de Segon Ensenyament, al costat 
de la Biblioteca Francesc Tarafa. En aquest edifici municipal, es feien tallers de teatre que després es mostraven 

a la sala gran del primer pis. Era la Mostra de Teatre, que el 1983 es va transformar en el Tardoral. 
A l’edifici, es van anar fent reformes i, el 1987, s’inaugura a la planta baixa un espai amb grades per al públic, 

amb el nom de La Saleta, que deixaria de funcionar el 1992, quan es va reformar la Casa de Cultura Sant Francesc. 
Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



«LES ALEGRES CASADES DE WINDSOR» DEL TAC (TEATRE DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL), 
AL CERCLE CULTURAL, MARÇ DE 1985

El Cercle Cultural de la Caixa de Pensions es va inaugurar el 12 de març de 1981, al carrer de Joan Camps. 
És un equipament de nova construcció amb un auditori i una sala d’exposicions. Es va estrenar amb el vuitè 
Cicle de teatre del TAC i, des de llavors, no s’hi han deixat de fer representacions teatrals. Durant uns anys, 

es feia la Mostra de Teatre dels Instituts, en la qual participaven instituts de Granollers i de la comarca. 
El 1993, es va fer una remodelació que va millorar-hi l’acústica. L’entitat bancària va gestionar l’equipament 

fins al 2006. A l’actualitat, és l’Ajuntament de Granollers qui fa aquesta funció. 
Fotografia i fons de Pere Cornellas


