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Introducci6
Despres d'haver recollit
rnacio,

en

infor

diverses ocasions,

sobre el diferents locals
s'havia fet teatre

a

aquesta vegada

on

nollers, la mes arnplia possi
ble, resultara amb tota segu
retat

incompleta.

Granollers,

intormacio per

he

text amb

preferit

analitzar el paper de les enti
tats, grups i institucions que

He obviat

carregar el
noms, dades i
no

obres, que n'haurien fet rnes

feixuga

la

comprensio,

La

re

han donat vida al teatre local,
encara que no es pot oblidar

cerca

de docurnentacio,
completada amb entrevistes,

que els edificis sempre con
dicionen qualsevol activitat

i la mateixa memoria son evi

humana.

que aquest estorc sigui util

dentment limitades.

Espero

Tambe vull deixar constancia

per entendre la dinarnica tea

que la voluntat d'oferir una
visio de la vida teatral a Gra-

tral d'una ciutat activa

1

Josep

Maria Farnes:

L'espai

com

es

la nostra.'

escenic

a

Granollers. Ponencia al Centre

d'Estudis de l'Associacio Cultural de Granollers el 10 de gener de 1977,

inedit;

i Eis

espais

escenics

a

Granollers,

una

penoremice hist6rica.

Ponen

cia al Centre d'Estudis de l'Associacio Cultural de Granollers el13 d'octubre

3
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de 1999; editat a Ponencies, Anuari del Centre d'Estudis de Granollers
1999. Granollers, marc 2000.

EI

public

de la Uni6 Liberal situat

al teatre

la

platea,
Ilotges, galeria i general (HMG)

ELS INICIS DOCUMENTATS

s'alcaven

DEL TEATRE A GRANOLLERS

Gracia-

I'antic

a

a

municipi

de

Planes de

can

obres

a

la Passi6.

com

Aquests

grups tarnbe actuaven pels

Granollers els aficionats feien

pobles

funci6 teatral, sense ado
nar-se que els havien tan cat

Cal tenir present que en
aquells temps la ciutat enca

de la historia local. Curiosa

amb pany i clau la sortida de
I'escenari perque al pati del

tat.

ment la informaci6 sobre el fet

darrere s'havien secretament

teatral

concentrat

Per coneixer els inicis del tea
tre

Granollers

a

remetre als

ens

primers

hem de

cronistes

arriba accidental

ens

una

un

bon nombre de

si les representa
cions teatrals fossin quelcom

carlins."

normal

oficials i part de
ca que
la tropa del quarter de Sant
Carles de Granollers eren a

ment,

com

a

la vida del nostre

poble.
Les primeres notfcies ens ex
pliquen que al teatre de Sant
Domenec, el 1856
s'hi feia la Passi6 i

0

ens

diumenge

tam be, que moltes

normal,

actuacions

es co
nom

altre text se'ns diu

de la primavera

0

L'ASSOCIACIONISME,
MOTOR DEL TEATRE LOCAL

Aquestes
men

notfcies

ens

infor

1887 -1936

de details de la vida tea

a

Granollers

a

mit jan

se

XIX. Aixf, habitualment,
s'hi feia teatre d'aficionats i

gle

tam be

es

representaven

Sense cap mena de dubte,
I'associacionisme fou el motor del teatre local. Les

socials

d'algunes

Esteve Garrell i Escorsell: «Records de noi. Fets i costums del segle XIX,.. EI Con

4

812. 6.4.1902.

Esteve Garrell i Escorsell: «Granollers abans i

ara:

Alcarnent

carli

«

Programa de

Festa Major. Impremta Garrell. Granollers 1915.
Amador Garrell: La Vida d'En Joan Gralla (un vitet« del segle XIX). Antoni L6pez,
lIibreter. Barcelona,1930. Pag. 28
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seus

entitats te
on es

feia

teatre, espectacles, ball,

sa

una

gran sala

raus, i tota
gost, nurn.

places per apro

Granollers."

tral
com

patis

car

de gener de 1875, mentre els
carl ins assaltaven la vila de

nien

3

fessin als

tral

enca

del 1871-mentre els carlins

2

es

deixen

de Sala Tarafa.

un

permetia

no

el fosc absolut. Era

rers,

representaci6 tea
precisament la nit del 17
una

que
ma

teixa intensitat de lIum i

fitar la Ilum exterior.

neix actualment amb el

un

i

quinques, cosa
obligava a mantenir la
mes

Sant Antoni de Vilamajor per

s'hi representava. Aquest
edifici, construrt per albergar

En

expli

tenia ni gas ni electrici
Per aixo per il·luminar
I'escenari s'utilitzaven espel
ra no

fer-hi

ra

primer hospital,

ens

uns

comarca.

1857,2

constancia que el1869

hi el

Una tercera notfcia

de la

mena

d'activitats

a rnes hi havia un gran
bar que era el Iloc de tertulia
habitual i que esdevenia el
germen de pen yes i grups.

socials,

4

Eis

locals de

primers

Ma

els soldats del quarter de Sant
Carles i fou la seu de la so

Sala, que junta

cietat coral Amics de la Uni6.

construn expressament per
fer-hi teatre. Tarnbe tenia bar

Planes foren

Can Planes, a I'actual placa
de Maluquer i Salvador, fou

tari que

nim constancia s6n
riano i

can

ment amb

can

que

can

te

escenari de les activitats de
finals del segle XIX. Curiosa
ment els tres locals tenen

de persones particulars
pas de societats.

un

popular cafe amb
putxinel·lis. AI

tre de

havia

i

nada, amb
autoritats i

Can Mariano
ball amb

un

era una

sal a de

entarimat; el lo

cal estava situat al passatge
de Triomf. EI grup escenic del

tea

fons hi

sal a vella i atroti

noms
no

un

una

Ilotges

per ales

l'orquestra,"

que

s'enderrocara per construir-hi
l'Alhambra.

Can Sala fou el primer local

i

jardf. Es

«una

fam6s pel

comen

diu que s'hi feia
representaci6 de la Pas
ens

si6 dins d'un escenari tan

quasi obligava
doblegar
braces de

petit

que

els

creu-". EI local tenia entrada

pel carrer d'en Sans
negut popularment

i

era co

com

els

local feia comedies d'un acte

5

i sainets. La sala, que va
molt popular, ocupava el
mer

pis

de I'edifici. Hi

ser

pri

5

Josep

Coma: "De la

Granollers,
6

anaven
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Josep

festa

meva

major

Coma: "De la

Quinta: l.'Alhambra». Publicacions La Gralla volum IV.

1930.

meva

Quinta: Can sara», Publicacions La Gralla volum IV.

Granollers, festa major 1930.

a

la

Teatre de la Uni6 Liberal

I'any 1930
(Font: Inquietud,
29.11.1930/

nurn. 10,

HMG)

lada- contra els liberals.
per defensar-se, es
agrupar i el 1891 aixe
quen la Unio Liberal 9. EI ma

Aquests,
van

teix any

un

10

industrial

com

pra can Planes i hi edifica el
Cafe Nou, que sera la seu de
la societat l'Alharnbra."

Aquestes societats,

el Casi

Catolic, la Unio
Liberal i l'Alhambra, estaran

radicals. Fou ellocal social de

cials i

no, el Centre

diverses societats, que I'ocu
paren en diferents stapes.'

impulsaran la creacio
d'importants societats cultu
rals i recreatives.

dotats de notables teatres

A meitat del

EI 1880

el

a

la italiana amb escenaris vuit

segle XIX, com a
consequencia de la introduc
cio de la maquina de vapor,

Casino de Granollers, si fa no
com el coneixem ara.

centistes. Fou

fa tal

I'arribada de la carretera de

Era el casal de la gent d'ordre

grups escenics: Amics de la
Unio, el Quadro escenic de la

Barcelona

a

Vic i del ferroca

es

va

inaugurar

que aplegava industrials,

me

de

rril, la instal-lacio de les aiques

nestrals i

d'en Sans i de I'enllumenat

la universitat. EI 1881, com a
reaccio, el sector conservador

ta

per gas, es dona una empen
a la lndustrialitzacio de la

crea

vila.

d'on

Aquests progressos afa
voriran noves relacions so-

jovenalla vinguda

el Centre Catolic
es

oberta

8

des

una

epoca glo

riosa. A Granollers hi havia set

Unio Liberal, el Casino, la Jo
Alhambrina, la Joven

ventut

tut Artistica del Centre Catolic

(seccio

no is

i

noies),

Aficio

declara la guerra

nats de l'Esbart Artistic de

dissimu-

l'Orfeo Granolleri i I'Harmo

-a

vegades

nia. Eis dos darrers son fruit
d'escissions d'altres socie
7

EI

Jardin, el Porvenir, Casino Dernocratico Republicano Progresista, Casino Merdel Valles i el Centre Radical

cantil, la Cambra Agricola
8

Edificat davant de I'actual rectoria.

9

AI

10
11
12

carrer

d'Anselm Clave i

Nou.

Ocupava

a

I'actual

Ellocal estava situat al
reunia

massa

playa

carrer

condicions,

de Prat de la Riba. Era

era

Ilarga

i estreta amb

un

un

local de barrio La

entarimat al final.

---

-----

sala, que

12

se

de la Unio Liberal i

I'Harmonia

de la Corona.
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separa

I'actual Museu i el Casal d'avis.

Josep Baranqe Bachs, que esdevindra alcalde per primera vegada e11897.
A la playa de Maluquer i Salvador. Hi ha una entitat bancaria.
EI local estava al carrer de Josep Umbert i on feien teatre s'anomenava Sala Trian
gular i el seu redurt escenari era al vertex. Aproximadament I'any 1934 es trasllada
l'Orle6 Granolleri

13

carrer

d'Alianca Republicana.

tats. L'Orfeo Granolleri
13

es fruit d'una

escissio dels Amics de la
Unio.
Per damunt de tots els grups
d'aficionats destacaven el de

no

la Unio Liberal i els dels Cen-

----------------

6

---

Teatre del Centre Catolic
1934

I'any

(Fotografia:

Joan Guardia /

HMG)

tre Catolic

(I'empenta
Joaquim Bordas

de

rnossen

en

feu

veritable escola de

una

teatre d'on

sorgiren

els millors

locals), seguits pel

actors

grup de l'Alharnbra." Entre
aquests grups s'establia una

cornpetencia torca renyida.
EI teatre

la diversi6 per

era

excel-Iencia,
de

sense

distinci6

categories socials,

i les

representacions eren tema de

ria

Centre

Radical;

La Traviata amb Ma

Espinal

i Marc Redondo

a

la Unio Liberal; Don Gil de

costum d'anar al teatre.

Alcala amb Teresa Planas,

Alguns

diu menges,

teix local,

a

presentava
pre

al

l'opera

habitual. Hi havia el

conversa
sa

zaro

una

en

el

ma

la tarda s'hi

una

obra i al

re

ves

altra de ben dife

rent."
L'activitat de les diverses
sociacions

era

as

incessant.

Aixi, durant el temps de qua
resma

hi havia la tradici6 de

representar
be, de tant

opera.

sarsueles i tam
en

tant, alguna

Per la Festa

Major

to

i

i EI rei fa tre

Mayral Gorge
torcets de la companyia
de Josep Sampere al Majes

balls

tic; EI rio dormido i EI Ejem
plo al Centre Oatolic: i Mun

tanyes

del

apagada
Una
tral

a

Canig6

i La liar

l'Orfeo."

els nombrosos

Serra i Dachs i Hermenegild
Carrera." Aquest dos darrers
tarnbe escriviren sarsueles
que musicaren, respectiva

ment,
mestre

en

Benet Morat6 i el

Josep

es

Maria Huera."

Amb aquells magnlfics equipa
ments teatrals

mostra de la vitalitat tea
eren

bert, Francese Bassas i Pa
laus, Esteve Garrell, Joan
Gras, Pius Anfres, Enric Pa
ges, Antoni Novellas, Jaume

era

normal que

les companyies de teatre pro
fessionals que actuaven a Bar

criptors locals que escrivien
obres de teatre i, ames, les

celona comptessin amb Gra

estrenaven: Joan Vidal i Jum-

seves

nollers per donar

a

coneixer les

produccions.

Durant

tes les associacions volien

representar

les millors obres

de cada moment. Per

exem

14
15

pie I'any

1934

presentaven

es

les sarsueles La
no; Marina amb

16

Amador Garrell i Aisina: Granollers, Vila Oberta. Ed. Miquel Arirnany, 1960. Paq,
234.

"

Granulario: «EI Teatro y Granollers». Valles. agost 1945. Granollers.
Josep Coma: «De la meva Quinta: EI Casino». Publicacions La Gralla volum IV.

Chulapona

del Moreno Torroba al Casi

7

Granulario: «EI teatro y Granollersv.valles, agost 1945. Granollers
Joan Colome: «EI teatre a Granollers», Placa Gran. num, 102.7.3.1981. Granollers.

ta

t'Hipolito La-
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Granollers. festa major

1930.

d'Anqel Guirnera.
Quadre escenic del Centre Catolic,
al teatre de I'antiga societat

Jesus de Nazaret

l'Alhambra el18 de mary de 1951.
(Fotografia: Patricio Valls / GR)

EI mercat de Granollers
de Pere 8asseda.

Aqrupacio artistica del Casino,
dirigit per E. Gurri Delhom,
al teatre del Casino
el 21 d'octubre de 1951

(GR)
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anys van actuar entre
nosaltres Enric Borras, Iscle

Majestic i Mundial. Eis
que oriqinariarnent eren

Soler, Maria Vila, Pius Davi,
Elvira Fremont, Raquel Meller,

guts
lero, el '1928

i la mateixa

en

aquells

Tarnbe

Margarita Xirgu.

actuar

aquests
escenaris el conegut Teatre
va

en

fntim, dirigit

per Adria Gual.
Amb aquestes circurnstan
cies

normal que

alguns
fessin temporada a

era

grups
casa nostra. Hi ha constan
cia de les que feren les com
panyies de teatre de Vicenc

Miquel,

de Panades, de Gra

ells, de Pubill i Mercader, de
Casals-Cazorla i de la com

panyia

de sarsueles Raves

Serra.

com

teatre. Nemes subsisteixen

cone

les entitats afins al

els Corrals d'en Va
converteixen

es

el cinema

nema

locals

EI ci

Mundial

Majestic.
inaugurat el18

l'aparici6 d'uns espais, ac
tualment desapareguts 0
transformats, sense enrajolar,
ni empostissar, amb bancs de
fusta i cadires de boga.
Aquests locals tenien escena
ris

on

es

feien atraccions

complementaries

Del nombrosos grups que
hem mencionat fins ara, no en
va

cap. La politica del
basicarnent de con

quedar

de marc de 1914, es convert!
des dels inicis en el cinema

trol: hi havia

mes

de Granollers. A

cultat per reunir-se, censura,

tots dos cinemes tarnbe s'hi

temors, multes, prohibici

ha fet teatre.

ons

popular

En el
Civil

difi

loqicarnent aquestes

perfode

(1936-39)

es destrurt el

creaci6 de grups de teatre. EI
Casino va ser una excepci6 i

requisar

socials i
tres

19
...

represalies,

circurnstancies dificultaven la

Centre Catolic i,
van

reqirn

era

de la Guerra

com

es

que
els altres locals

es van

funcions,

musicoteatral

destinar

a

al

tota I'activitat
es

concentra al

l'Associaci6 del Centre Ca

tolic,

que, sense local, tras
lIada les seves activitats a

l'Alhambra.

cinema Majestic.

Entre els anys 1940 i 1943 hi
ha un timid intent de retornar

EL FRE DE LA POSTGUERRA

A

I EL LENT RESSORGIMENT

neixer la

EI cinema -al

principi mut
va sorprendre i captar un
nornbros public. Va motivar

esportives

reqirn, les
parroquials.

i les

I'activitat teatral

principis

de

Granollers.

a

I'any

1940

va

Cornpariia de Come

dias «La Farandula», que fou

Despres

de la Guerra Civil

desapareix
va

la vida associati

i els locals de

saven.

que dispo

Les societats havien

estat el motor dels grups de

per Ramon

dirigida primer

Munns i despres per I'actor
Llufs Pujol. A Granollers actua
ren

primer

despres

a

l'Alhambra

al cinema

20

Majestic

i

21
.

amb balla

rines, humoristes, cantants,

9

cupletistes i

mags. D'aquests
locals destaquem els cinemes

19
20
21
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Editorial. Programa del 68 Cicle de Teatre. Granollers, novembre
Llavors seu del CD Granollers.
Llavors anomenat Espana.

-

desembre 1977.

seu gendre de Jaume Villanova i Torreblanca.
Aqrupacio artistica «Foyer» al Teatre del Casino
el 9 de febrer de 1958 (GR)

Jo sere el

del Centre Catolic que actua
ran amb la col-Iaboracio de
Laurea Hibo. Presentaran
obres al Casino, de

posteriorment

hambra. Des de
forrnara

un

primer, i
I'antiga Al
la Falange es

a

altre grup de tea

tre, dirigit per Ramon Gomez.
Tarnbe hi ha constancia que
una colla d'estudiants tecnics
i universitaris s'agrupen i, amb
el nom de TEU (Teatro Espa
riel

Universitario),

.actuen al

local de la Unio Liberal, habi
tualment els

dirigia

les obres

Coral Montagud. Per altra
banda, alumnes i exalumnes
del

col·legi

de les Germanes

Carmelites actuen al Casino i

tarnbe els catequistes parro

quials promouen
presentacions.

diverses

re

Tarnbe actuaven sovint pels
pobles de la comarca i d'altres

Centre Catolic i membres de La

Farandula comencaren al Ma

Mes endavant, I'any 1942,

contrades. Estrenaren la

jestic les representacions de
Los Pastorcillos en Belen -en

forma la Cornpafila de Arte

media

co

es

Ramon Murine rnateix.
Tarnbe I'any 1940, per les fes

castella-e. Aquesta experiencia

dirigida per Jaume
Arnau, aquesta companyia

tes de

seu

altres anys a I'antiga
de la Unio Liberal."

estrena Ella y la noche i AI IIe
gar la primavera de I'autor lo

Mary,

cabecita loca de

Nadal, elements de la
Joventut Artfstica de I'antic

es

repetf

Mes tard s'activa

un

grup des

Dramatico

cal Jaume Llacuna.
Tot

22
23

Llavors anomenat Sal6n- Teatro Anexo al local de la FET y de las JONS.
Valles, 1945. Extra agos!. EI Teatro y Granollers.
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aquells tfmids intents no
quallen prou i I'any 1945 un
article de la revista Valles signat per Granulario

23

consta-

10

Eis savis de Vilatrista de

Santiago

Rusifiol.

Quadre Escenic de l'Associaci6 Cultural al cinema Mundial
el 25

d'agost

(Fotografia:

de 1951.

Patrici Valis /

HMG)
sociaci6 que, entre altres
obres, va estrenar EI venedor
de

quimeres,

de I'autor local

Francese Lorenzo Gacia.
Entre 1949 i

1952, els

com

ponents de la penya ARSA,
que dirigia en Laurea Rib6,
faran tam be

si6

en

una

tfmida incur

el m6n teatral i anual

interpretaran diverses
a I'any 1958 va
neixer l'Agrupaci6 Teatral
«Foyer» que, dirigits per Pere
ment

obres. Ja

Molins s'emmirallen amb el
grup Palestra de Sabadell i

presenten diverses obres gai
rebe totes de caracter comer

l'Asso

Assaig General de Josep
esdevingue I'obra
ernblernatica d'aquest grup.
Des d'aquell nucli tarnbe es
van organitzat diverses ana

ciaci6 Cultural d' Antics Alum

des al Palau de la Musica de

cial.

Escobar

ta la inexistencia de vida tea

tral

a

la vila de Granollers.

constituir legalment

Confia que, aixi com feia uns
dos anys hi havia quatre

nes

que tenia la voluntat de po

Barcelona per veure-hi actuar
l'ADB.24 Mes tard, amb I'inici

grups d'aficionats que actua
ven de tant en tant, tornin a

tenciar I'activitat cultural de

de les activitats de

Granollers.

ini

es

forrnara el Cuadro Esceni

sorgir nous grups.
L'any 1947 hi va haver

ciar les

activitats la

co

de Radio Granollers

un nou

de

Segon Ensenyament,

L'any

seves

secci6 teatral

1950

va

d'aquesta

as-

per Llufs

Pujol,

l'ernissora,

que,

a

dirigit

part de

intent de revitalitzar la vida
teatral amb la
d'un

11

quadre

presentaci6

escenic del Ca

sino. Aquell mateix any

24

es va
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L'ADB

(Agrupaci6

guerra per

Dramatica de

incorporar

els

nous

Barcelona)

fou el

primer

intent seri6s de la

corrents de teatre europeu

a

post

I'escena catalana.

En las

man os

pel Quadre

del

hijo

escenic

de Radio Granollers
el19 de marc de 1955
al teatre del Casino. (GR)

L'hort dels cirerers
d'Anton P. Txekhov,

Grup de teatre universitari
Granoliers, dirigit per Ramon
Munne al teatre de I'antiga Uni6
Liberal el 7 de marc de 1964. (GR)
de
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L'hort dels cirerers d'Anton P. Txekhov.

Grup de teatre universitari de Granollers,
dirigit per Ramon Munne al teatre de I'antiga Uni6
el 7 de mary de 1964. (Fotografia Arian Batey)

Liberal

fer teatre radiotonic, tam be

i posteriorment, el 1962, el

actuara

Teatro Borza.

en

directe.

Durant aquell temps de post
guerra

es

presenten

sarsue

les, recitals poetics i grans
festivals artisticoteatrals or

ganitzats
D'aquesta

des de
manera

Falange.
importants

Aquestes

pariyies representaven
ment

com

diaria

obra de teatre dife

una

rent. Tan aviat feien come

dies,

com

fantils

0

drames, obres in

be la Pessio,

sobretot,

es

perc,

trobaven molt

cornodes amb representaci
ons de sainets i drames
d'ambient «castizo». Aquest
fou un teatre molt popular i
a

per

molts

va ser

el primer
en di

contacte amb el teatre
recte.

Anys

rnes tard tambe

instal·laren les

seves

carpes

companyies de sarsueles ac
tuaran

a

I'antiga

seu

de la

Uni6 Liberal."
AI novembre de 1956 s'ins

13

25
26

tal·la la carpa del teatre am
bulant dels Hermanos Largo 26
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Llavors anomenat Sal6n-Teatro Anexo al local de la FET y de las JONS.
Eis Hermanos Largo de la Cornpafiia de Comedias Pepe Escribano va venir del

novernbre

de 1956 al gener de 1957 i del

(abans Hermanos Largo), de la Compariia

juny

de 1962.

juliol

a

octubre de 1958. EI Teatro Borza

de Maria Teresa Cremanes de I'abril al

el Teatro Victoria i el Teatro Chi-

l'Associacio Cultural que reivindicava que es reconstrufs
i que es fes servir com a sala

ceta del

Un grup d'estudiants universitaris, liderats per Josep

d'actes i

ment

Maria

s'inaugura el

de Manolita Chen que oferien espectacles arrevistats.
no

Botey i dirigits per RaI'aixopluc

Munne i sota

mon

de l'Associacio Cultural, amb
motiu de la festa de Sant

Tomas d'Aquino presenten
de 1963 diferents

partir

a

mun-

seu

d'entitats. Aixf,

el 27 d'octubre de 1956
amb el

nom

nou

equipament

de Casa de Cul-

tura Sant Francesc de la Fun-

dacio Pere Maspons i Cam arasa." La sal a ha estat remocada reforma

I'escenari i darrerament s'ha

seCasino, perc a partir
gon any representaran les

millorat

obres

tot i els

I'antic teatre de la

Unio Liberal 27. La darrera
obra

sarsuela- la

-una

re-

presentaren al soterrani d'una
casa

particular

Girona." i

del

no van

carrer

de

fer-ne cap

de publicitat.
L'any 1952, l'Ajuntament

mena

lia

acabar

l'esqlesia

de Sant Francesc

de Paula del

Grau, que

pero

vo-

d' enderrocar

carrer

estava

troba

d'Espf

en

i

runes,

l'oposicio

de

la Casa de

Mitja, a l'Escola del TreCol·legi Maria Anna
Mogas, al Pavello esportiu, a
les sales de festes Dingo i Ca
ball, al

la Sila, al pare Torras Villa, a
la Porxada i a la placa de Ba-

range.

vegades. A
s'ha ampliat

vadores. Inicialment actuen al

a

a

delada diverses

tatges amb estetiques innodel

davant,

Cultura Sant Francesc, a
I'lnstitut Nacional d'Ensenya-

I'equipament

tecnic.

Des de l'Associacio Cultural,

EL TEATRE INDEPENDENT,
NOU GERMEN DE L'ACTIVITAT
TEATRAL

mig rats pressupostos,

s'anaven programant obres
de teatre del grup mateix,
d'altres grups amateurs, de
I'anomenat teatre indepen-

En

una de les vi sites que
l'Associacio Cultural feia per
programar activitats s'ana a

Sabadell per entrar

en con-

dent i tam be de grups professionals. Per fer-se una idea de

tacte amb el grup Palestra
que estava assajant Mac-

les dificultats que comporta-

beth. Van

programar representacions cal dir que se'n feren als

per les instal·lacions de que
disposaven i del suport insti-

cinemes

tucional que tenien. A GranolIers s'evidenciava les ganes

va

Majestic

al Casino i

i Mundial,

la Unio Liberal, a
I'actual Sala Tarafa i a la plaa

de

quedar

crear un

cal.

Gregori

bocabadats

grup de teatre loResina -com a

representant de la Junta Directiva-, amb un conjunt
27

Llavor anomenat Centri Club.

28

Domiclli del ceramista Antoni Cumella.

29

Pere

Maspons i Camarasa

va

financ;:ar-ne

la reconstrucci6.
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d'antics actors, s'ajunta amb
una bona colla de gent jove

14

Histone del gran soldat,
pel grup
nord-america Bread and Puppet
...

a

I'envelat de la

d'Handbol

pista

el 29 d'octubre de 1978.

(Fotografia:

Pere Cornellas /

capitanejada
i munten La
d'un home

HMG)

per Anna Bosch
petita tiistorie
de Ra

qualsevol,

Gomis. Amb aquesta
obra, estrenada el 2 d'octu
bre de 1971, en una atapefda
mon

sal a d'actes de l'Escola Mu

nicipal del Treball, naixia i es
presentava el TAC (Teatre As
sociacio

Cultural).

Mentrestant,
diffcil

a

Granollers

representar-hi

es

fa

teatre. EI

Centre Catolic fou destruit

tre hereus per

durant la Guerra Civil, I'edifici
de l'Alhambra es va remode

(EI

lar

A

va

I'any

1967 i el

convertir

propietari

el

oficines. A

en

mes, I'any 1973, l'Ajuntament
va

enderrocar la Unio Liberal.

L'any
no,

1976 el teatre del Casi
d'una reforma im

despres

Duc

meu

partir d'aquella experiencia

que era bo que
el Premi Ciutat de Granollers

tinques

continuitat. Per tal de

donar-li

un

el

crea

marc

Cicle

timidesa que mai

ba convertit

Quan

rnena

Bingo.

en

Omnium

Cultural

ganitzar a Granollers

va or

les Fes

tes literaries itinerants d'ho

menatge
incloure

a

en

Pompeu

Fabra

va

la convocatoria el

pi

se

cicle neix amb tanta

primer

se

I'ano

Cicle. AI

princi

n'encarregarien

cesca

es

de Teatre.

Aqoest

aca

adient

la Fran

Biel, Pere Canal i Igle

sias i Anna Bosch.

es

tots i les de

a

na, actiu relacions

i motor del grup,

publiques
August Sas

tre, que portaria I'economia,
i

Maria Farnes, que
s'encarregaria de la docu

Josep

rnentacio i correspondencia,
La quasi totalitat d'entitats

locals, integrades dins de la
Comissio Fabra, van col·la
borar, d'una manera 0 altra,

Aquests,

amb el Cicle.

extrateatrals, cedi
per
ren aquesta tasca al TAC. Hi

Aquell primer

raons

a

prenien

en grup.
caps visibles se'n res
ponsabilitzarien Gregori Resi

Com

es va creure

convertir-Io

discoteca,

havia feina per
cisions

de P. Barcelo.

cesc

portant que tenia la intencio de
en

veil Duc
de Fran

a un

rneu)»

Cicle s'inicia el

2 de novembre de 1972 amb

Premi de Teatre Ciutat de

Granollers,

15

trals. EI
1971 el

per

a

textos tea

jurat

30

atorqa I'any

premi

a

I'obra «Qua-

30
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Constituit per Joan Benach, Herman Bonnin, Josep M. Botey, Jaume Fuster i Joan

Garriga.

Sol, solet

estrena de

a

I'espectacle

de Comediants

la Porxada el 4 de novembre de 1978.

(Fotografia:

Pere Cornell as /

JMF)

conterencia sobre «el

una

teatre avui» de Xavier Fabre-

gas, que esdevindria

una

al-

tra persona clau dels cicles

de Teatre de Granollers. La

primera representaci6,

el 4 de

novembre, fou al Casino-Club
de Ritme, amb EI

Quejfo

la Cuadra de Sevilla. La

gona

representaci6,

novembre,

va anar a

de
se-

I'll de

carrec

d'un grup acabat de neixer i
que prometia molt, anomenat

Comediants, que interpretaal

ren

pati

del Casino Non

Plus PHs, amb rnascares, gegants i capgrossos. EI grup
Goc

d'Esparreguera portava,

el 18 de novembre, I'obra
Bereneveu ales fosques de

Josep
un

Maria Benet i Jornet,

autor jove i

reconegut.

Per

si tot aixo fos poe, la quarta
actuaci6 el 2 de desembre

corresponia als Joglars
estrenaven Mary d'ous.
de desembre

es

i

que
EI 7

canviava la

programaci6
porta el ballet contemporani Aquelarre
es

del grup Anexa de Sant Se
bastia, EI 9 de desembre des
embarcava EI

Rogle de Val enI'Homenatge

cia que portava
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EI lIiurament del 6e Premi Ciutat de Granollers
el 18 de desembre de 1976

(Fotografia:

a

Pau Barcelo /

a

la Sala de festes

FlorentiMontfort. I, el16 de

desembre, el TAC

estrenava

Farses sobre les miserables
desventures del homes escla
vitzats per les

seves

debilitats

carnals i mundanes.

L'objectiu inicial
presentar

Dingo.

JMF)

del Cicle fou

«una mostra

repre

de brau des de la guerra
enca, i que respon a la inquie
tud per trobar
sat en la realitat

textos

una

bona colla

d'anys

un

teatre ba

on

sorqeix»."

particulars

Ja que havia nascut
marc del Premi literari,

tencia la

Durant

els grups que havien de per
noctar eren acollits en cases
bons

es

amb els grups

representacio

guanyadors.

i s'establien molt

com a

po
dels

bles i

Iligams.
era

nessin

Les relacions
eren

immillora

habitual que estre

a casa

nostra grups

sentativa del teatre

17

popular
que s'ha anat configurant en
els diversos indrets de la pell

31
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Editorial.

Programa

dell Cicle de Teatre Granollers.

Granollers, novembre 1972.

8ai/ade/a da morte ditosa
del Teatro de Estaribel.
Primera obra de teatre que es va
representar al Centre Cultural de
«la Caixa», el 20 de mary de 1981.
Pere Cornellas / HMG)

(Fotografia:

Accions de la Fura dels Baus
a

(Fotografia:

la fabrica Roca Umbert
el 2 de mary de 1985.
Pere Cornellas / HMG)
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Acte

d'homenatge

a

Gregori

Resina

dins el IX Cicle de Teatre el 24
d'abril de 1982

Bateig

a

la Porxada.

del Colom amb la

participa

cio dels grups de teatre Artistras,

Claca, Comediants, Curial, GAT,
Plats i Olles i del mateix TAC.

(Fotografia:

els

com

Pau Barcelo /

JMF)

Joglars (Mary d'Ous i
Serral/onga 32),

Joan Sala, alias

Comediants (Sol, solet..., Ver
bena i

I'espectacle

nis amb el

nom

de dimo

de Nit

d'espe

tees, turns i eorredisses) i Tri

(Exit). Vingueren grups
del Pars Valencia, Galicia, Por
tugal, Pars Basc, Andalusia,
cicle

Castella,
vencio

Hi

...

va

haver I'inter

esporadica de grups de

Franca, ltalia, Republica
ca, Estats Units i

En
tra

aquells

Txe

Jape.

moments la

nos

ciutat, reconeguda arnplia

ment per la

seva

activitat dra

rnatica, paradoxalment

disposa

de sal a teatral.

no

Aillarg

AI sise Cicle, el 18 i 19 de no
vembre de 1977, es represen
ta la polernica obra La Toma

ca un

del grup de teatre Eis Joglars.
L'obra ja s'havia estrenat, perc

Cicle. I al mateix temps

la difusio del programa de rna
que donava pautes prou cla

d'un teatre

de tots els cicles, es reclama
amb insistencia la construe

res

cio

nada

<fun

teatre

municipal.
paradoxal que el
mateix Ajuntament es respon

Tarnbe es

una

ca

de I'espectacle eng ega
reaccio en cadena, origi
a

Granollers, que provo
del grup,
Consell de Guerra, i la

Fempresonament

per

un

teatre de la Unio

Liberall'any

campanya de defensa de la Ili
bertat d'expressic.

1973, que havia

estat

L'any sequent, e11978,

sable d'haver enderrocat el

cons

s'aixe-

envelat

bol del

a

la

pista d'hand

de Tetuan, per
ubicar les representacions del
senta

carrer

es

pre

el

projecte
33
de
municipal

publicament

planta, que no prospera
Malgrat totes les dificultats,

nova

ria.
en

els ambients teatrals
d'una

es co

ge
rnenca parlar
neracio d'autors teatrals: els
a

nova

autors del Premi Granollers,
per diferenciar-Ios de la gene

racio anterior que correspon
dria al Premi

Saqarra."

truit per una associacio que
tenia la voluntat que esdevin

ques teatre public.
I'any 1976,

19

el

EI Cicle de

cinque, es tras
Ilada al Casal parroquial de
Cerro d'Avall, al municipi vel
de les Franqueses del Valles.

32

EI

33

EI 16 de novembre de 1977 els arquitectes Botey, Bosch i Cuspinera, van presentar, al
Museu de Granollers, el projecte de Teatre Municipal, Escola de Teatre, Musica i Dansa.

34
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muntatge

es va

assajar

al Casino.

Frederic RODA: ,,7 Premi Granollers de Teatre ».

Programa Cicle

de teatre de Grano

lIers, novembre 1977, p. 3; i tarnbe Xavier Fabreqas: «Els premis de teatre,
AVUI, 18.11.1977. Barcelona.

avui ...

Woyzeck
TAC

dirigit

de

Georg

BOchner

pel

per Julio Castronuovo
el14 de marc de 1975
al teatre del Casino.

(Fotografia:

Pau Barcelo /

JMF)

Woyzeck de Georg BOchner pel
plato dels estudis de

TAC als

«Television

Espanola»

dins

I'espai

«Lletres catalanes-ien una
realitzacio de Roger Justafre.

(Fotografia: Josep

Comas /

GR)

20
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Inauguraci6

del Centre Comarcal de Teatre

el 25 de mary de 1978
a la Casa de Cultura Sant Francese.

(Fotografia:

EI 1979,

de la

a causa

Pau Barcel6 / Frederic

Roda)

manca

de local, nornes es pot adjudi
car el Premi. EI1981 cornenca
amb la inau

etapa

una nova

del Cercle Cultural de

guraci6

la Caixa de Pensions, que aco
lIiria el Cicle amb una platea i
escenari redurt per ales neces
sitats teatrals, perc amb un

equipament envejable.
Amb I'arribada de la dernocra
cia

es

produiren

dos fets im

portants. La desitjada
litzaci6 del teatre
tar

un

nou

norma

va

compor
centralisme. Eis

grups de teatre produiren
obres rnes ambicioses, amb
costosos
ment

dificil

muntatges

transportables.

Per altra

banda, aconsegueixen ajuts
oficials que els permeten
afrontar
teatrals

lIargues temporades
a

Barcelona

en

locals

ideals, dels quais porten la

programaci6
Catalunya

0

la Generalitat de

el mateix

Ajunta

ment de Barcelona. Aixo pro

que grups de primera If
nia deixin d'interessar-se per

voca

estrenar

a

Cultura de la Generalitat de

missi6 Fabra i fer el traspas del

Catalunya.

cicle de la tardor

Amb les

ajudes

cionals, el grup de

institu

teatre de

l'Associaci6 Cultural TAC, de
cideix desmarcar-se de la Co-

a

la

primave

ra, per consell de la Generali
tat

mateix, per

cornpetencia

no

entrar

en

amb el Festival

Internacional de Sitqes ."

comarques.

L'altre fet -tan

0

rnes

impor

35

tant- fou el

21

noves

suport del Cicle i
del Premi pel Departament de
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Pero,
la

quan mes end avant el Festivallnternacional de Teatre de

Sitges torna

a

fer-se

of ega la difusi6 del Cicle de Granoliers, que ja no podia tornar a
l'ultim trimestre de I'any perque l'Ajuntament havia entrat al camp de les programa
cions culturals amb el Tardoral.
a

primavera,

Olimpic Man d'Els Joglars
Municipal d'Esports

al Pavell6

el 20 de novembre de 1982.

(Fotografia:

Pere Cornell as /

HMG)

amb la situaci6 social i
ca

EI

d'aquell moment.
TAC tinque amb

una

politi

I

el Cicle

bona caixa de ressonan

cia i els

seus

muntatges tin

gueren
Com pta

una

bona difusi6.

com a

Anna Bosch,
Gu116n, Julio

directors amb

Miguel

Angel

Castronuovo,

Pere Ilia, Ever Martin Blan
chet, Esteve Banus i Oscar
Molina. EI 19 de febrer de
1983 s'estrena.I'obra Passa
rel-le d'Ever Martin, resident

Granollers,

a

que havia de

significar un pas agegantat
vers la professionalitzaci6 del
grup. Eis resultats diferiren de
les expectatives creades i el

L'ajuda al premi es materialit
partir de I'onzena edici6.
A partir d'aquest any la Gene
ralitat comparteix I'import de la

mi de Teatre «Ciutat de Gra

dotaci6, cinc-centes mil

en

za a

pes

nollers-Memorial

premi

lIiurar

desdir-se del

Granollers i

Durant

passa

vocar-se, amb el

nom

a con

de Pre-

van

Cultural)

sortir posteriorment con

tinuadors dins de la mateixa
entitat. Per

un

costat la

com

reconegut arnplia

e11997, Teatre AC que aposta

una

per un teatre d'envergadura
recolzats per la infraestructu

no

ra

tat:

Ilers de Teatre,

Ii

ment per la premsa i la critica

Per acord del consistori

partir
I'any

teatre de l'Associaci6

tinque un pes
dins i fora de la ciu

cle de Teatre

de la dotzena edici6,
1982, el premi Grano

grup se'n va ressentir.
AI desaparegut TAC (grup de

panyia TAC Teatre, que pro
dueix espectacles infantils am
pliament difosos, i per I'altra,

d'aquesta
premi de teatre rnes
important en Ilengua catalana.

a

1988

I'any
patrocini la
de Catalunya.
bona epoca el Ci

es va

Generalitat

esdeve el

Re

sina». La darrera edici6 del

setes, amb l'Ajuntament de
manera

Gregori

una

especffic

va ser

de Barcelona, el Cicle era
ocasi6 de trobar-se i es
tava

un

ambient

cornprornes
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administrativa

d'aquesta en-

titat, l'Associaci6 Cultural.

22

Eis Pastorets de

Josep

M. Folch i Torres

Catolic

pel Centre

el25 de desembre de1951

1

al teatre de

I'antiga

centre

es

trasllada al

Corr6,

on

societat l'Alhambra.

(GR)

L'ENSENYAMENT TEATRAL
ENCAMINAT A LA PRODUCCIO

I

I LA

DIFUSIO

Des de I'lnstitut del Teatre, que
la Diputaci6 de

depenia de
Barcelona,

es va

iniciar

un

pro

ces de comarcalitzaci6 amb
I'obertura d'un Centre Drama
tic

a

Terrassa i

un

altre

a

centre s'entenia

Aquest
un
complex

Vic.
com

d'activitats

d'animaci6 cultural, de pro
ducci6

d'espectacles

i de for

maci6 de professionals de tea
tre. Tot
moment

Centre

apuntava que era el
apropiat per obrir un

d'aquestes

caracterfs

la nostra ciutat." I es

tiques
a I'any 1977,
a

quan s'anuncia
el 6e Cicle de Teatre, que es
reivindica I'edifici de Can Pun
tes i Can Pedrals

37

com a

de

fer teatre. Aquesta activitat

actualment hi ha el

surt al carrer, primerament
com a grup d'animaci6 amb

Gra. Alia s'hi
tallers

van

propis

representar

amb caracter

possible lIoc per ubicar-hi el
Centre Dramatic Comarcal.

experimental.

EI25 de marc de 1978 s'inau

l'agrupaci6

L'obertura

centre

d'aquest

carrer

propicia

de gent que vol

el

nom

Festa
1981

de la

Major

presenta de

es

amb el

durant la

Murga,

de 1979. A

nom

I'any

nou, ara

d' EMA-2

(Mur-

gura provisionalment el Cen
tre de Teatre a Can Pedrals,
amb vocaci6 cornarcal. L'lns

36

23

hi renuncia uni

a

Catalunya del

desembre de

1977 elaborat per I'lnstitut del Teatre de Barcelona, com a aportaci6 a la ponencia
del subarnbit de teatre del Conqres de Cultura Catalana, preveu la creaci6 imminent

titut del Teatre hi aporta un
professor propi, fins que

l'Ajuntament

AI Document d'estudi sobre l'ordenecio del teatre

de dos centres de Teatre
37

lateralment. Posteriorment el
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a

Granollers i Matar6

el Projecte T, per enderrocar I'edifici de Can Pedrals,
Can Puntes i I'escola Pereanton i ampliar la placa Maluquer i Salvador. Les mateixes
necessitats d'espais van esllanguir aquest projecte
Hi havia

un

projecte urbanistic,

Eis Pastorets d'en Pitarra

pel

col·lectiu TAC, Plats i Olles i GAT

el gener de 1982
al Cercle Cultural de «Ia Caixa».

(Fotografia:

Pere Cornell as I

HMG)
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24

ga-2),
en

i el1982

transforma

es

la Farinera. Les

seves ac

tuacions s'anomenen accions;
com ara el rellotge de carillo
amb
amb

automates, interpretat
figures vivents des de les

teatre i

d'altres, normalment

concertats amb la
de Barcelona.

Diputacio

D'aquella

eta

pa del Centre de teatre sor
geixen els grups Teatre de la
Nau i Versus teatre

(anys

a

tan

ajudats per les altres
publiques: que

titucions

ins
do

suport amb programes
tancats als serveis munici
nen

pals.

Fins lIavors

l'Ajuntament

organitzava espectacles

no

balconades que de can Cuni
lIera donen a la placa de la

venir aquest darrer donara
nom a una sala de teatre al

rnes per les Fires i Festa de

Porxada; la representacio

ternativa de

grans espectacles

es

Barcelona).
de les assigna

feia ales dotze de la nit durant

EI cant,

els dies de la festa

tures del Centre de

molta

despertar
Despres, amb

major ivan
expectacio.

la finalitat de fi

nancar-se, actuen a diferents
38
i el
pobles de la comarca
mateix

de Grano

Ajuntament

Ilers, que financa

en

part

I'escola, demana insistentment
que «es vagi a barris» i tenim
constancia que s'actua a dife
rents

espais

de la ciutat."

Eis resultats dels tallers que
genera aquest nou Centre es
donen
vera

a

coneixer

de 1982 al

la

prima
primer pis,
a

dies abans del nove Cicle de

una

Teatre,

l'Ascensio, la Festa Major i
0

Festivals

que Ii venien quasi imposats.
A I'edifici del Centre de tea

tarnbe vol presentar els resul
tats dels seus tallers. Aixi va

tre del

neixer el

primer muntatge
A partir
d'aquella engrescadora ex
periencia es va crear, a I'any
1988, un grup propi, rnes
ampli, dirigit per l'Anibal Gil,

vestidors, despatx, magat

d'una

zem, i el 22 de gener de 1987

que amb el nom d'Aula Urica
mostra normalment els seus

Funciona per

treballs per la Festa Major.

tiva, fins que es reforma la
Casa de Cultura Sant Fran

sarsuela.

L'any 1983, a partir del Tar
doral, s'entra en una dinarni
ca

de

cornpetencia entre

titats i

ajuntaments,

que

carrer

ment, s'hi

s'inaugura

Cerro, gradual

van

a

fent reformes:

la

planta

baixa

La Sal eta, amb forma d'ela i
amb I'escenari al vertex, amb
el

grades.
produccions

public disposat

propies

cesc

i

a

com a

en

sala altern a

i s'hi trasllada tot

I'equi

tecnic. La remodela

en

pament

es-

cia de la Casa de Cultura

teatre. S'anomena Mostra de

Teatre," i es precursora del
Tardoral. D'octubre

a

desem

es

presen

38

bre del mateix any
ta

25

aquesta mostra,

anomena

da Tardoral, que agrupa

pectacles del propi Centre

es

39

Mollet, Sant Celoni, la Roca, Castelltercol, Cardedeu, la Garriga, Parets, Sant Feliu
de Codines i Sant Antoni de Vilamajor.
Can Bassa, Font Verda, Barri Sant Miquel, Carri Congost i al pati interior de I'edifici
FIDES

40

de
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Que volia mostrar les produccions propies del Centre, amb espectacles d'altres
professors i d'altres centres 0 instituts de teatre:--

Eis Pastorets de

pels

Josep

M. Folch i Torres

Amics dels Pastorets de Granollers

al Cercle Cultural de «la Caixa», el Nadal de 1993.

(Fotografia: Bosch)
tuacions que s'hi fan s'inclo
uen en el programa anome
nat Escena internacional de

les Arts, que
Tardoral.

va

substituir al

EI reconeixement de Grano
IIers

com a ciutat teatral, per
la labor realitzada fins alesho

res,

es

fa

evident

quan

l'Associacio

d'Escriptors en
Catalana
Llengua
I'any 1982
vol glossar I'escriptor teatral
Josep Maria Benet i Jornet en
un acte academic," presen
tat per Jaume Fuster, i trien
la nostra ciutat per fer-Io.

Sant Francesc, que la dota
amb grades al fons, terra amb

rnacio estable i

moqueta i cortines de lona, es
fa I'estiu de 1992, despres de

ciutadans de Granollers.

la traurnatica rnocio de
sura

municipal,"

tencio de fer-hi

cen

amb la in

una

progra-

crear

l'habit

de consumir cultura entre els

Aquesta proposta, en un mo
ment d'especial crispacio per
tot, crea polernica i es redueix
el

seu

funcionament. Les

ac-

ELS AMATEURS ANIMADORS
DEL TEATRE LOCAL
Moltes

vegades parlar

del

teatre amateur

significa parlar de Pastorets. En aquest
sentit cal comentar que tradi

cionalment els grups teatrals
de la Unio Liberal 43 i el Cen41

Per

42

La conterencia:

un

traspas

entre els grups municipals, canvia el govern del consistori.
Josep M. Benet i Jornet, I'escriptor i la seva obra,

presentada

tre Catolic els
per

Jaume Fuster, es va fer ala sal a d'actes del Museu de Granollers el 6 d'octubre de
1982, amb la col.laboraci6 del TAC.
43

44

Josep Maria Farnes i Sararols i Lluis Tint6 Espel!.. Cr6nica de la Uni6 Liberal. Editat
per l'Ajuntament de Granollers. 1981. Paq. 12
Amador Garrell i Aisina: Granollers, Vila Oberta. Ed. Miquel Arimany. Granollers,1960.

pag.352.
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representen al

voltant de Nadal. Primer

re

presentaven els Pastorci/los
en

Belen fins que el 1921 els

substitu'iren

pels

Pastorets de

Folch i Torres." EI 1940,

com

26

s'ha dit, s'uneixen els ele-

1952 al sant de barri del

ments del Centre Catolic amb

de Foment els veins

membres de la Farandula per
a representar. EI

tar unes obres de teatre

tornar-los

gener de I'any 1982 a GranolIers no es feien Pastorets i
membres del TAC i Plats i

el

en

garatge de Can Mauri. A partir
dels anys vuitanta aquesta ex-

periencia

s'ha

repetit

al

carrer

el soterrani de la rectoria i
amb

un

petit

escenari i

sense

teler, que funciona basica-

Cerro, on el veinat s'ha
agrupat per crear el grup el

ment

Sarau del

des de la mateixa parroquia

e/s Pastorets d'en Pitarra al

constancia,

Centre Cultural de la Caixa

presentat

en

atrevit

muntatge. Mes tard
grup, provinent del
Centre Catolic, que s'anosorgeix

un

menen

Amics de/s Pastorets

i que havien actuat en diversos locals (l'Alhambra, Casino,

Col·legi

de les Germanes

Carmelites i que encara cada
any pugen a I'escenari del
Centre Cultural de la

Es costurn

que

Caixa) ..

alguna

representacions

de les

les facin els

de

de tan car el Centre

Despres

Catolic s'inaugura, 811963, la
Sala Sant Esteve, situada en

Ol/es de Granollers, amb el
GAT de Cardedeu, presenten

un

carrer

any
un

s'acostuma

Corr6. Amb

rere

any, han

preqo.

Aquesta experiencia s'ha estes
positivament a altres barris.
AI mateix temps, I'any 1995
l'Ajuntament crea un altre

un

notable exit.

caren

amb molta il-Iusio

a

teatre

tre

cada

no

professional,

vegada

tenen

un

que
nivell

es

converteix

en

mostra de teatre amateur

poblacio, i que mentre
promou la produccio dels

grups de teatre, tarnbe
menta la creacio.

en

fo-

pastorets al desembre de
I'any 1982. Aviat s'adonaren

tes

x

quatre (I). Una d'aques-

representacions

fou gra-

vada per la televisio." L'any
1985 fan els Pastorets d'en

Pitarra al cinema Principal del
carrer

de

d'en Sans, antic local
Sala. Posteriorment,

can

el 1990, aquest grup pren
I'acord d'escindir-se, es par-

cert resso.

Dins els grups amateurs ens
consta que als anys 1951 0

fer

que necessitaven ajuda i neix
un grup que s'anomena Qua-

a

de la

i

un

Un grup de pares -majoritariarnent mares-s'embran-

coneixer les produccions del

riatric el 1984, el

dignitat

1982

amb la intencio de donar

una

molta

grup de

uns

aquest premi

d'anys e/s Pastorets amb

jove

programa anual en forma de
concurs de teatre amateur,

cio de la Sal a d'Actes del Ge-

lIa

un

i Ol/es, que dirigits per Esteve Banus tenen fins a I'any

un

temps. A partir de la construe-

personal

s'organitza

L'any 1977,

per in-

augurar la festa amb

mes elevat. Posteriorment

de

cine de doctrina

com a

la mainada.

a

teatre que s'anornenara Plats

aprofitar

a

per

muntatge que

veterans i aixf recorden veils

I'Hospital de Granollers representaren durant una bona co-

27

carrer

van mun-

"Esteve Duran, el Nadal de 1984,

FARNÉS SARAROLS; J. Maria; TINTÓ ESPELT, Lluís (2001)
«El teatre a Granollers»
Coneguem Granollers. # 9 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

va

fer la

producci6

per

a

TV2

-

circuit

regional.

teixen

personal i patrimoni, i
busquen un nom nou per

cada un dels dos grups que
continuaran per separat. Neix
aixf el grup Acte 4, que res

pecta I'acord de canviar de

nes

del Centre de Teatre i di

rigit per Maribel Alcarria, es
constitueix Kurts teatre que
diferents obres

adapten

estructura.

seva

a

la

Tarnbe,

amb membres del
de
es

I'Hospital
donen

Frederic Roda,
per
i per als seus muntatges
compten amb escenoqrafs i

dirigits

(II),

el respecta. EI primer
que
x
Quatre
Quatre i Acte 4 han

per
joves,
be sorgits del Centre de tea

A mitjan

tre, la majoria dels quais

de Teatre

nom, i Quatre

x

Quatre

no

estat

dirigits

sempre per Es

teve Banus, EI
tre

x

una

colla de

tam

com

grup Qua

bina la doble condici6 de

Quatre (II) ha estat diri

grup de teatre amateur amb
aspiracions teatrals profes

nou

per membres del grup
mateix i per Julia Blanch i

sionals

tam be directors

Aquest grup

git

tecnics

professionals.
juny

de 1994, I'll

a.

mostra de teatre del Festival

jove, d'arnbit nacio
organitzada per I'lnstitut
catala de servei a la joventut
nal i

de la Generalitat de Catalu

dirigit en

nya, es fa al Centre Cultural
de Granollers.

Hernandez i Carles Marti.

dues ocasions per Rosa Puig.
EI grup de teatre I'Hostal, que

EI setembre de 1995, es fa
Granollers la V Trobada de

Cal destacar, d'entre els
grups de teatre amateur, el

veins,

com

professionals

Joan Monells, Martus

nivell individual.

coneixer al 1999,
en

mateix any, neix tam
be el grup Sogtulakk format

aquell

a

personal

de Granollers i

a

pertany

a

ha estat

l'Associaci6 de
neixer

Grups

de Teatre Amateurs de

Catalunya. Aquesta

Coverol que ha anat altern ant
la doble residencia a Grano

qracies a
Joan Arredondo I'any 1995,
pel sant de barri del qual pren

Ilers i les

el

Amateurs de la

Franqueses.

Des de

1991 fins al 1996 prenen una
nova esbranzida amb el di
rector

professional Pascual

Escosa.

va

D'una

nom.

d'aquest

grup,

escissi6

I'any 1997,

sorqira el grup de teatre Xi
varri que dirigit per en Julia
Blanch presenta vodevils i

EI grup de teatre Anna Mo
gas es constituf I'any 1992

comedies.

dirigit per Josep Maria Lacor
te i I'any 1996 estrenen Vida

sant del barri del

y camino de M. Anna Mogas
esc rita pel director mateix.

representa obres preferent

L'any 1994,

amb antics alum-

Mutis

git

pel

per

ment

fons neix el1996

en

trobada

esta organitzada per la Fede
raci6 de

Grups

de Teatre

qual s6n

membres actius l'Acte 4,

Quatre
Es

x

Quatre i el Coverol,

Ilegeixen ponencies

i

s'ofereixen diverses repre
sentacions.

pel

Teatre, diri

Joan Buixadera i

corniques.

En canvi, Ziatar,
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es

forma

28

La trampa de la mort de Ira Levin
per Acte Quatre a la Casa de Cultura Sant Francese
el 28 de

maig

de 1995.

Primer premi de teatre Amateur la Porxada.
(Fotografia: Jordi Rib6 / Esteve Banus)

PROGRAMES DIRIGITS A
L'ENSENYAMENT ESCOLAR
Amb la finalitat de fomentar
els coneixements culturals
entre els estudiants

I'any 1976,

nasque

el que s'anornena

la Caixa ales escoles.

Aquest

programa estava adrecat als
alumnes de basica i els per
metia tenir acces a represen
tacions d'obres de teatre.
Posteriorment

es va

estendre

als instituts de batxillerat. Per

complementar I'activitat,

es

facilitaven dossiers docu
mentals al

professorat

treballar-Ios

a

per

I'escola.

Quan aquesta activitat deixa
de fer-se, l'Associaci6 Cultu
ral crea el1982 el meritori pro
grama Activitats per ales es
coles que recollira l'experien
cia anterior i tam be fomenta
ra l'educaci6

a

I'escola bressol,
cundaria

en

escolars de

prirnaria

i

se

col·laboraci6 amb

ajuntaments de la comarca.
Aquesta es una experiencia
important que acosta els in
fants al m6n del teatre.
Des del Centre de Teatre

29

es va

fomentar la creaci6 de tallers
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Teatre de Ponent.
Vista del

public

situat en

grades.

(Frederic Roda)

gui6

teatral

a

partir

de temes

que interessen als alumnes
d'ESO i despres de la repre
sentaci6 obre un debat entre
els actors i els

espectadors

amb la intenci6 de reflexionar
sobre els temes que s'han

plantejat.
Mencionem altres tallers que
apareixer despres de tan

van
car

el Centre de Teatre: el Ta

Iler de les Arts i els Tallers de
Teatre del Gra, que presenten
propostes alternatives mes

economiques iamb un grau
d'exiqencia menor i que ser
veixen per justificar el tanca
ment del centre de produc
ci6 teatral.
escolars

adrecats

a

alumnes

d'institut, que muntaven i in
terpretaven una obra de tea
tre, i acabaven
taci6

en

la represen
muntat

publica d'aquest

ge. EI portaren

a

terme

un

equip d'educadors,

coordinats

per Frederic Roda
Aquests tallers no

Fabreqas,

pretenen
formar actors, sin6 experimen
tar amb el teatre. Aquest pro
grama segueix anualment fent
una

mostra de teatre i d6na

a

coneixer els

muntatges

anuals

al Centre Cultural de la Caixa.

L'any
na

1995

es

fan

a

Barcelo

les Jornades Gal-les

a

VERS LA

NORMALITZACIO

TEATRAL

Ca

talunya. L'Associaci6 Cultural
incorpora aquella experiencia

nascut amb la intenci6 de

EI Cicle de teatre, que havia

amb el programa Teatre en
l'educaci6, que preten uti lit

sentativa del teatre

presentar

una

mostra repre

voluntat inicial i l'Associaci6

de les necessitats

Cultural aposta amb l'Ajunta

a

partir

dels nois i noies. La

yia

Frec

a

Frec

com pan

configura
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un

hores d'ara estava

popular,
Iluny de la

el teatre per plantejar pro
blemes etics, morals i socials

zar

ment per fer una programa-

ci6 de caracter estable aillarg

30

Abans del silenci

(Cronice

de la Uni6 Liberal de Granollers.

1887-1936)

per la Coral Polif6nica de Granollers al Centre Cultural de «la Calxa»
el 28 de novembre de 1998.

(Fotografia:

de tot

I'any

Jordi Rib6 / Coral Polif6nica de

Granollers)

i de cornu acord

amb les institucions que hi

col·laboren; aquesta progra
maci6 s'inicia el
i s'anomena

curs

1995/96

temporada

rnusica,

L'11 de novembre de 1998
va

de

teatre i dansa.
es

inaugurar

I'arriscat Teatre

46

amb la intenci6

de Ponent

d'esdevenir
tiva amb

una

sal a alterna

programaci6

ble. La valentia del
es don ada per

esta

projecte

ser una

de les

experiencies d'a
questes caracterfstiques fora
poques

de Barcelona. Te

una capa
citat d'unes 150 persones,
que es situen en grades des

muntables.
tasca de

Es meritoria

programaci6

la

conti

nuada. En l'arnbit local, s'hi

pectadors. L'any 1996,

afeqeix I'avantatge

que po

de- I'obertura del teatre de

en

den

actors

0

Ponent, el mateix grup privat

Roda fou

muntatges professionals de

havia creat I'escola de teatre

Servei de Cultura.

prop nostre. Hem de desta

Taller al

La Coral Politonica de Grano

car

ser

sensibles

a

actuacions gratament

marcables,

com ara

re

les dels

grups amateur Quatre x Qua
partir de 1999

tre i Ziatar. A
es

carrer

programaren

abans

Valencia,

cursos

on

forma

tius de teatre per a la pobla
ci6, tant infantil com adulta.

L'Ajuntament

havia tancat el

Centre de Teatre I'any 1994, i

aquella epoca
assessor

Frederic

teatral del

Ilers ha dramatitzat les
cantates
ons.

en

Mereix

pecial

seves

diverses ocasi
un

comentari

es

la creaci6 i estrena de

constituf l'associaci6

d'Amics del Teatre de Ponent

31

(AATP)

,

a

I'estil dels amics del

,.

Teatre Lliure, i l'Escola d'Es-
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EI Teatre de Ponent es propietat d'Acces Teatre de Frederic Roda
G. Ars.

na

Fabreqas

i Franci

l'obraAbans del silenci

(Cro

nica de la Uni6 Liberal de Gra
47

nollers.
cada

1887-1936) qualifi
d'opereta per a cor, so

listes i orquestra. S'ha repre
sentat diverses vegades amb
merescut exit i ha esta edita

da

disc compacte.
Eis botiguers membres de
en

per dotar Granollers d'un
equipament digne. Una apos

geni Font, Pep Planes, Pep
Mogas, Tivi Tinell, Gavina

ma

Sastre, Teresa Sirvent, Marta
Pelegrina, David Gene, Eles
Alavedra, Carles Canet, Gon

ta que esdevindria feble per

zalo

Tamaj6n,

Armand Villen

i d'altres que han aconseguit
reconeixement fora del nos
tre

marc

que

diverses

en

vegades,

cornencar
teatre

local.

s'avanca

no

la

seva

realitzaci6. EI 1992, despres
d'haver-se aturat les obres

a

es

parla de

utilitzar-Io

encara

com a

sense co

que
I'estil del teatre Grec, i
tarnbe es comenta que es

brir,

l'associaci6 de comerciants

a

Gran Centre, per les Fires i
Festa de l'Ascensi6 de I'any

L'APOSTA PER UN NOU

poden

2000, amb el director Frede

TEATRE

nexos com a

ric Roda al davant, com a
professional, iamb el grup de
teatre Quatre x Quatre, oferi

EI 22 d'abril de 1984

utilitzar els

espais

A I'octubre de 1998

l'Ajun

una

rnenca

an

hotel d'entitats.
es

co

campanya
i

d'aportacions econorniques

representacions

tament encarrega definitiva
ment a I'arquitecte Josep

d'un ambici6s muntatge de
L'auca del Senyor Esteve.

Maria Botey el projecte del
futur Teatre Auditori de Gra

amb el seri6s

Aquestes representacions

nollers. EI

vist per

naixien amb voluntat d'esde

d'un unic edifici amb

venir

ditori central amb dues sales

ren

diverses

un

acte tradicional

d'aquella diada.
AI lIarg d'aquests anys hi ha
hagut persones de Granollers

i

que han apostat professional

tre, iamb

ment

pel teatre;

com ara

Bou, Oscar Molina, Pere

Pep
Eu-

espais

projecte

necessaris

consta

a

cada

gran hall que co
municaria totes les depen
un

aposta fer-

una

a

Granollers, sota

la direcci6 teatral de Frederic Roda, amb textos de Jaume Sese i rnusica de Salva
en feu la direcci6, conjuntament amb el mateix Agusti Vidal.

dor Bretons que tarnbe
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etapa

compromfs

2001.

*

*

*

*

Des de I'any 1973, data en
que l'Ajuntament enderroca
el teatre de la Uni6 Liberal,
hauran passat 28 anys. Mes
d'un quart de

segle.

massa

a una

tre
amb la Coral Politonlca de

I'any
*

anys per

S6n
ciutat

Granollers. Es evident,

que aixf
Aposta d'envergadura de l'Agusti Vidal

darrera

d'acabar-Io, fet que esta pre

com

47

una

un au

costat per instal-lar-hi inicial
ment I'escola de rnusica i tea

dencies. Fou

arrenca

com

el Cicle de Tea-

esdevingue

durant

uns

anys el centre teatral de Ca
talunya, tambe hem de re-

32

L'auca del
per la

Senyor Esteve de Santiago Huslriot
Companyia Gran Centre i Quatre per Quatre,

dirigit

per Frederic Roda al Centre Cultural de «la Caixa»

1'1 de

juny de 2000.
(Fotografia: Toni Torrillas

/

HMG)

coneixer que la noble inten

de sala alternativa, tam be el

un

ci6

teatre del Casino vol tornar

ment aquestes apostes tenen
el suport de persones i entitats

d'aquest

mateix Cicle lIui

tava per la normalitzaci6 tea

tral de la ciutat.
Ales portes
teatre

33

el

d'inaugurar
municipal, ha obert

nou

el

teatre de Ponent amb vocaci6

a

obrir I'escenari per desenvolu
par I'activitat per la qual s'havia

construrt, i tambe
formar la
pare
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es

amb

pista
municipal

vol trans

grades

Torras Villa

del
en

teatre

a

I'aire Iliure. Evident

que lIuiten amb il·lusi6 per si
tuar I'activitat teatral
que correspon
com Granollers.

a

en

eilloc

una

ciutat
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Proposta didactica
1a PART

•

Per tal de coneixer I'activitat teatral
es

a

la nostra ciutat

es

plantegen

diverses propostes. La

relaci6 de preguntes sobre aquest volum del Coneguem dedicat al teatre de
primera
Granollers per coneixer millor l'existencia d'entitats i locals on s'ha fet teatre; i les persones
que han fet d'actors, productors, directors, escriptors i promotors a la nostra ciutat.
una

•

Quines s6n les primeres notfcies que tenim sobre el teatre local?

•

Per

•

Quines grans societats -amb local social propi i teatre-

que els primers

locals

on es

feia ball i teatre tenen

nom

de cases?

es

construeixen entre 1880 i

1891?
•

Que ha passat amb aquests locals? En queda cap?

•

Quants grups de teatre hi havia i

•

Quantes obres de teatre

•

Quin es el teatre que

va

es

quins

eren?

portaren per la Festa Major de 1934?

enderrocar

l'Ajuntament

que havia nascut amb voluntat de teatre

public?
•

Quines dificultats tenia l'Associaci6 Cultural per fer teatre?

•

Com

•

Que

•

A

va
en

que

neixer el Premi de Teatre Granollers?

podeu

dir dels cicles de teatre Granollers?

s'anomena Tardoral, Escena Internacional de les Arts i

Temporada

de Musica, Tea

tre i Dansa?

35

•

Quants grups de teatre amateur coneixes i quants n'hi ha?

•

Coneixes les escoles de teatre: Centre de Teatre, Taller de les Arts, Taller de Teatre del
Gra i l'Escola Taller?

•

A

•

Quines empreses

•

Quins actors coneixes de Granollers?

quins equipaments
0

es

fa teatre actualment

entitats

s'encarreguen
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a

Granollers?

de les

programacions

teatrals?

2a PART
•
La segona proposta, que dirigim als rnes joves, els convidem
director del joc fa una Ilista de personatges, d'animals, d'oficis,

a
...

jugar

al

Dividim

«diplomatic»,
en

on

el

grups els alum

i de cada colla surt

un noi, a qui el director comunica en veu baixa el nom primer de la
lIista, sense que els altres ho puguin sentir. Aquest noi sense dir cap paraula i solament amb
gestos l'haura de donar a entendre. EI que ho encerta corre al director iii ho diu a cau d'orella.
nes

AI

qui

I'ha encertat Ii diu el

acaba amb tots els
thom hi

•

participa

noms

sequent

de la lIista i correra

de la lIista.

la doble vessant

en

a explicar-lo. Aixi fins que un del equips
Aquest joe que permet valorar en treball en equip. To
d'actor i espectador alhora.

La tercera proposta es molt

simple. Agafeu programes d'una 0 diverses representacions
participen nombroses persones amb diferents feines. Autor, director,
escenoqrat, fuster, actor, espectador, il·luminador, maquillador, disseny vestuari, sastre, music,
i encara trobem altres persones
tramoia, regidor, traspunt, apuntador, ajudant de director,
com el taquiller i I'acomodador. Analitzeu la
importancia d'un treball en equip de tots ells.
Descriviu i expliqueu les seves responsabilitats, aixi com compareu-Ios i veureu que hi ha
personatges necessaris que es repeteixen sempre i d'altres d'accidentals.
teatrals. Veureu que hi

...

•

Una proposta molt interessant es

diferents sentiments:

•

Relacioneu les persones

entre aficionats i

•

alegria, tristesa,

Expliqueu que

0

agafar

una

frase,

mal humor,

Es

text

curt, i recitar-Io expressant

nostalgia.

grups de teatre que coneixeu

0

heu conegut.

Classifiqueu-Ios

professionals.
es

un

drama,

una

traqedia,

una

cornedia,

(revista, sarsuela, opereta i opera), mim, ombres i les
•

0 un

seves

un

sainet,

un

vodevil,

un

musical

caracteristiques.

evident que la millor proposta seria muntar un taller a partir d'una obra de teatre 0 un
representable on els alumnes s'encarreguin del muntatge. Intervenir en el proces crea

conte

tiu d'un

espectacle i analitzar

diferents

maneres

de

presentar-Io

en

public.
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3a PART

•

Aquesta pro posta parteix

dels

Hi ha autors de texts teatrals

0

noms

de

escenica, promotors i traductors. Situa els
Amadeu Vives

carrer

autors de texts

de la nostra ciutat relacionats amb el teatre.

representats, autors

seus carrers en un

0

planol

adaptadors

de musica

de la ciutat:

Hermenegild Carrera
Ignasi Iglesias

Lope

Manuel de Falla

Isabel de Villena

Isaac Albeniz

Pau Casals

Joan Mir6

Benet i Morat6

Jacint

Pompeu

P. Calder6n de la Barca

Joan

Ramon Llull

Carles Riba

Joan Vidal i Jumbert

Santiago

Joanot Martorell

Teatre

Angel

Guirnera

Apel�les

Miguel

Mestres

de Cervantes

Enric Granados

Josep
Josep
Josep
Josep

Esteve Garrell i Escorsell
Frederic Soler

Gregori
•

Resina

Analitzeu el

carrer

Carner

quin

Vega Carpio

Fabra

Sagarra

Pablo Picasso

Rusifiol

Salvador

Espriu
tlorenc Villalonga
Josep Anselm Clave

Merce Rodoreda

M. Folch i Torres

Enric Morera

M. Ruera

Eduard Ioldra

en un

Joan Oliver

Salvador Dan

Jose Zorilla

Maria de

del teatre. Estava situat

I'escenari d'un teatre. De

•

Verdaguer
Maragall

Felix de

carrer6

sense

sortida, que desembocava

a

teatre es tracta ?

Analitzeu els diferents personatges i catalogueu els diferents autors catalans i castellans de
teatrals, autors literaris quais ha adaptat alguna obra seva al teatre, traductors teatrals,

texts

autors musicals d'obres que s'han

cenoqrafs. Destaqueu-ne
•

Situeu

els

representat, promotors i pintors que han exercit d'es

granollerins.

el mateix mapa els diferents Ilocs on sabeu que s'ha fet teatre i els que avui
n'hi fa. Si pot ser analitzeu i catalogueu les diferents sales entre teatres grecs, ala

en

encara se

italiana, auditoris

0

sala d'actes,

polivalents, pavellons esportius, places

Distingiu les diferents parts d'un teatre a la italiana: Escenari, platea, orquestra, prosceni,
camerinos, lIotges, galeria, general. Dins de I'escena distingeix entre tel6, embocadura, fossa, bambolina, cameta, bastidor, teler, rampes, practicables.
•

37

i envelats.
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.

Les peces del decorat tradicional
a, Peca lateral. b, Visual.

(0, rnes alt, ciclora
mal. d, Rompiment. e, Bambolina.

c, Tel6 de fons

t, Bastidor lateral. g, Ferma.
h, ForiI/o. i, Cameta. j, Aleta.
k, Aplic. I, Plaf6 de sostre.
II, Practicable. m, Estora.
(Esquema de J. Mestres Cabanes,
de

I'any

1958. L'

escenografia

catalana, p. 68. Isidre Bravo.

Diputaci6

de Barcelona.

Barcelona, 1986)
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Les

parts

de I'escenari

a

la italiana

1, Escena. 2, Fossa. 3, Teler.
a, Llotges laterals. b, Orquestra.
c, Coverol de

I'apuntador.

d, Bateria. e, Marc d'embocadura.
f, Guardamalles. g, Tela de metall.
h, Cortina de pluja. i, Tela de boca.

i.

Mantell mobil

0

d'Arlequf.

k, Pont llurninos principal. /, Varals
o torres Iluminoses. /I, Draperies.
m,

Llotges

-

banyera. n, Caixes.
supletoris.

0, Ponts lIuminosos

Ercos. q, Ciclorama. r, Graella 0
pinta. S, Ponts 0 galeries.
t, Estaques.
(Esquema de J. Mestres Cabanes,

p,

de

I'any 1958. L' escenografia
catalana, p. 66. Isidre Bravo.
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Diputacio

de Barcelona.

Barcelona, 1986)

CLAUS
•

a

la proposta didactica

S'han classificat els diferents personatges que han intervingut

trals i que tenen

carrers

Autor de textos teatrals

Angel

en

de la ciutat amb el

catala

Guirnera

Apel·les

Mestres

en

representacions tea

seu nom en:

Autor de textos adaptats al teatre

Enric Granados

Isabel de Villena

Enric Morera

Jacint

Isaac Albeniz

Verdaguer

Frederic Soler

Joanot Martorell

Manuel de Falla

Ignasi Iglesias
Joan Maragall

Merce Rodoreda

Pau Casals

Ramon L1ull
Autor de musica escenica local

Joan Oliver

Josep Carner
Josep M. Folch i Torres
Josep Maria de Sagarra
l.lorenc Villalonga
Salvador Espriu

Santiago

Husinol

Autor de textos teatrals locals

Benet i Morat6

Esteve Garrell i Escorsell

Josep

Hermenegild

Joan Vidal i Jumbert

Pin tors que han fet escenografies
teatrals

Traductors de textos teatrals

Joan Mir6

Carles Riba
Autor de textos teatrals

en

castella

M. Ruera

Carrera

Pompeu

Fabra

Pablo Picasso
Salvador Dali

Jose Zorilla

Lope F. de Vega Carpio
Miguel de Cervantes

Autor de musica escenica

Promotors teatrals

Amadeu Vives

Gregori

P. Calder6n de la Barca

Eduard Toldra

FARNÉS SARAROLS; J. Maria; TINTÓ ESPELT, Lluís (2001)
«El teatre a Granollers»
Coneguem Granollers. # 9 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Josep

Resina

(tamM actor)

Anselm Clave

Fonts biblioqrafiques
Hemeroteca

Municipal

JOSEP

Fotografia

-

MORA

de Granollers

autors

Pau Barcelo, Fotografia Bosch, Arian Botey, Josep Comas, Pere Cornellas,
Joan Guardia, Jordi Hibo, Toni Torrillas, Patrici Valls.

Fotografies
Hemeroteca

-

procedencia

Municipal Granollers (HMG)

Esteve Bartus; Fotografia Bosch; Arian Botey; Coral Politonica de Granollers;
Josep Maria Farnes (JMF); Famflia Gregori Resina (GR); Frederic Roda.

Agrai·ments

als col·laboradors

Eusebi Alerm, Esteve Banus, Montserrat Cirac, Joan Colome, Pere Cornellas,
Pepus Costa, Ever Martin, Carme Perez, Olga Pey, Carles Ribell, Jordi Resina,
Frederic Roda, Roser Soldevila, Gemma Teres i Llufs Tinto.
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Col·lecci6 Coneguem Granollers
1. La Porxada. Granollers al

segle

2. Les muralles. La vila medieval

3. EI creixement industrial

-

-

XVI

6.

Jaume Sese

7. La Festa
8.

1913

-

Major. Granollers,

L'orquestra Selecci6

9. EI teatre

de 1938

bombardeig

L'esport. Granollers,

a

Granollers
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Jaume Sese

Jaume Sese

4. EI cinema, abans de la Guerra Civil
5. Granollers. EI

-

1992
1857

-

-

-

-

-

1987

-

1987

Lambert
Joan

Botey

Garriga

Llufs Torres
1993

-

-

-

Josep

-

i Jordina Medalla
1988

1992

Francese Cruz

Esteve Ferrer -1995

-

1987

-

Maria Farnes

-

2001

-

1993

-

1989

......

c·

coneguem Granollers
--------

A AJUNTAMENT

DE

V GRANOLLERS
--------
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