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IGUALADA

Una pell
inigualable
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Text Marc Serrano i Òssul
Fotos Ivan Sánchez Pinto

N

o som, ben bé, a la Catalunya
central. No estem, del tot, a la
virtual vegueria Penedès. No
ens trobem, exactament, a la
regió metropolitana ni trepitgem, tampoc, la Terra Ferma, sinó les seves portes, només. Poc més de 38.000 igualadins fan bategar una ciutat mai superada, segons un joc de paraules tan arnat
com dolç i –quedem bé– objectivament
cert: la fan inimitable, entre altres coses,
l’únic barri europeu destinat a l’adob
de pell d’animals grans i l’única fàbrica
de globus aerostàtics de l’Estat espanyol.
El declivi de la indústria pelletera i tèxtil que n’ha esculpit el caràcter la fa
patir –la taxa d’atur de l’Anoia, la més
alta del Principat, ja supera el 18%–,
però la il·lusionen projectes com l’aeroport corporatiu d’Òdena, el World
Trade Center o el Museu de la Premsa
de Catalunya, impulsat pel Grupo
Godó. Per al turista de proximitat, és un
caramel. Tasteu-lo.
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Turística, és clar que sí
“De vocació de ciutat turística, no n’ha
tingut fins fa pocs anys”, explica Joan
Godó Bisbal, cap de l’Oficina del
Ciutadà. Actors públics i privats n’estan
desenvolupant el ganxo més enllà del
directe de fàbrica i de cites massives com la
Cavalcada, els Tres Tombs, l’European
Balloon Festival (ebf.cat) o La Mostra
(lamostraigualada.cat). El municipi és un
dels dinou que fundaven, el 2006, la
Xarxa de Turisme Industrial (xatic.cat);
des d’aleshores, s’ha posat les piles: amb
52.600 euros, ha creat una web, ha dissenyat dues rutes i ha senyalitzat els seus
llocs d’interès per als visitants i el Museu
de la Pell (mnactec.cat), que, nascut a
mitjan segle XX, n’és el “principal actiu
turístic”. Rep 25.000 visitants cada any.
Igualada també ha estrenat un Punt de
Difusió Cultural i Turística, a la plaça de
la Creu (obert matí i tarda els caps de
setmana i festius), on comença el nostre
Viatge per la pell, amb setze punts, i l’altre itinerari: Un passeig per la Igualada
industrial. Van néixer teatralitzats el
2007, però ara es fan per lliure, amb
senyalització i tríptics nous de trinca.
Aconseguiu-hi informació turística o
descarregueu-la de la web. Tres referències per esmorzar o berenar: Kaelia
(Sant Magí, 31), Pla (rambla Nova, 43) i
Closa (Argent, 23). Voregem l’última a
l’inici del volt, que arrenca al portal de
Cap de Vila, invisible, i, per la plaça de
l’Ajuntament, porxada i preciosa, ensopega, a tocar de la modernista Cal
Ratés, amb l’església renaixentista de
Santa Maria (anota.net/santamaria), on
resplendeix l’exposició Fulgentia.

Baixant de la font...
Rere el temple, la plaça de Pius XII, on
l’ou balla per Corpus, on la capital
anoienca va néixer al segle XI com a
cruïlla de les actuals A-2 i C-15, i on
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regna Cal Franquesa, modernista,
també. Iniciem el descens cap al Rec
pel passatge de Sant Miquel, “un dels
vestigis més antics de la vila primitiva”:
nou segles ens miren als ulls. Assolim
la plaça del mateix nom, on, havent
admirat la casa dels Padró-Sarrals, la
seu actual del Consell Comarcal,
podeu comprar-vos unes espardenyes
igualadines (labonaespardenya.com). A
frec del jove restaurant que us recomanem –Les Olles–, baixem fins al passeig
de les Cabres, per on aquestes bestioles
entraven al tercer i últim recinte
emmurallat, del segle XV, del qual
veiem dos dels set portals: el de la Font
Major o de Gràcia i el d’en Vives.
Sempre avall, ens somriu, ara, la barroca
font de la Carota, i, seguint el camí de

ronda, topem –és un dir: ja no hi és–
amb el portal dels Blanquers, al voltant
del qual va néixer, al segle XVIII, el
barri adober, el petit enclau fabril del
melic del país creada pels industrials, a
banda i banda de la sèquia medieval, de
tres quilòmetres, que discorre entre la
vila i el riu Anoia (amicsdelrec.org). Ullem
plaça del Rei... Neptú!, que corona la
font neoclàssica que commemora l’arribada de l’aigua de l’Espelt, i on hi ha
l’escola universitària d’adoberia o, popularment, la Teneria; el clúster el formen
una trentena d’indústries –n’eren 210– i
manté 1.200 treballadors. I, sota unes
escales, la plaça dels Blanquers, envoltada de cases d’adobers, n’obre el feu gremial; en un extrem seu, l’adoberia
Pelfort –avui, pisos!–.
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Ben a flor de pell
PER SABER-NE MÉS

XXXJHVBMBEBUVSJTNF
DBU

A la travessia de Sant Antoni, que també
fa baixada, trobem Cal Pau del Pèl, una
de les adoberies locals més antigues, i, a
frec de canal, ja –guaiteu els contraforts-,
el camí del Rec us duu, si voleu caminar,
a la tèxtil Cal Sistaré, porta oest del polígon preindustrial, i a un museu (museudeltraginer.com) amb restaurant i tot. Amb
cotxe, aneu-hi pel paral·lel carrer del
Rec –ara, ronda Sud. És visita obligada,
de tornada, el Museu de la Pell, a la
cotonera Cal Boyer. Rere seu, Cal Sabaté,
la catedral dels blanquers, modernista; més
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enllà, Cal Segall, una altra pelleteria,
transformada, aquesta, en hotel d’empreses d’art i disseny –Espais del Rec–, i,
com a punt i final, Cal Granotes, una
adoberia divuitesca museïtzada amb les
dues plantes prototípiques (ribera i estenedor). Cada primer diumenge de mes,
visites de franc i guiades als dos espais
museístics. Entrar-hi val, si no, 3,50 euros
–amb descompte, 1,70.
A banda dels de la ruta, Igualada presenta una vintena més de llocs per visitar. I no només es concentren al centre
de la vila. Perdre-s’hi és una delícia
sense igual.
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