Can Torrabadella
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer d'Anselm Clavé, 29 - Carrer de M. Maspons, 08400GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.60763
2.28897
440754
4606457

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08096-63
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme
XIX
1899
Francesc Mariné Martorell (arquitecte)
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-008
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15313DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dl., 01/10/2001 - 02:00

Descripció
Habitatge unifamiliar de tipologia ciutat-jardí. És de grans proporcions amb planta soterrani,
planta baixa i pis que forma cantonada a la carretera-carrer Anselm Clavé, eix principal de
la ciutat i obert a la plaça de Barangé amb un pati-jardí limitat per una tanca que segueix el
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sòcol de la façana. És l'edifici de llenguatge eclèctic més singular de la ciutat. La
composició de les façanes és simètrica amb una tribuna circular a la cantonada amb
coberta de pavelló octogonal tancada amb estructura metàl·lica i vidre acolorit a la part
superior, que constitueix l'element més significatiu de l'edifici. La façana principal està
composada a partir de tres eixos, trobant-se la porta d'accés al central, on destaca un frontó
molt treballat amb la data "1900", que marca el centre superior de la construcció. Els buits
són de composició vertical emmarcats amb dintell pla i guardapols. El tractament de les
façanes descansa sobre el sòcol de pedra que constitueix el basament i la tanca del patíjardí. Les plantes baixa i primera es tracten amb estuc amb especejament de carreus. La
coronació de l'edifici es resol amb molt d'èmfasi amb un element que incorpora el fris, la
cornisa i la balustrada així com el frontó que assenyala el portal d'entrada situat al carrer
d'Anselm Clavé. D'altra banda, destaca a l'interior el treball de fusteria i el mobiliari. L'accés
a la porta principal des del carrer es fa mitjançant una escala, destacant d'aquest espai
l'artesonat i els motius vegetals esgrafiats a les parets. Resulta d'interès a tota la casa tot el
treball de reixes i els elements decoratius de caràcter clàssic (CUSPINERA et alií, 2001;
PATRIMONI, 1985).
Observacions:
Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-008.
L'edifici resulta una fita visual important a Granollers.

Història
Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer
eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments
arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de
transformació amb la proliferació de construccions de substitució. El treball de forja va fer-se a
Can Guidons de Granollers (GARCIA PEY, 1990). La casa, després d'un temps de ser
construïda va ser comprada pel Sr. Vocenç Ramoneda Galobart més conegut pel renom de
"Malherba" o "Mala herba". El Sr. Ramoneda, que venia de Parets, acostumava a dir que "a casa
meva mai creix cap mal herba", per això la casa es va conèixer també com "Can Malherba"
(Informació oral Sr. Eustaqui Casals Margall, febrer 2002).
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