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ALBERT ROSSELL

Jo era dels que no donava ni un 
duro pel barri de les Adoberies
La for tor caracter ística. Vials estrets i mal-
girbats. Carrerons sense asfaltar, enfangats 
i empastifats. Llambordes igualment empi-
padores. Edif icis buits i ruïnosos. Indús-
tr ies encara vives però descuidades. I tot 
un clàssic de la idiosincràsia igualadina: la 
f inestreta que t’obrien per atendre’t i dir-te 
que esperessis allà fora. Sempre he pensat 
que aquest succedani de recepció era per 
amagar les pitjors vergonyes de les fàbri-
ques. 

Tot plegat, massa pegues per valorar amb 
justícia el r ic patr imoni arquitectònic que 
sempre ha exhibit aquest espai. Jo era dels 
que no donava ni un duro pel barr i de les 
Adoberies, tot i que era conscient de la 

bellesa del Rec i d’alguns dels edif icis de 
la zona.

Per sor t hi ha igualadins que no pensaven 
com jo —persones que, de les pedres, en 
treuen pans— i es van inventar el Rec.0. 
Quina meravella veure el rec ple! Durant 
dos dies, Igualada es va conver tir en la 
capital de la moda i de la innovació. L’ex-
periment integrava el patr imoni antic 
amb les noves tecnologies (bona par t de 
la difusió de l’esdeveniment es va fer via 
xarxes socials) . El Rec.0 va servir per a 
què molts igualadins redescobríssim la 
singular itat del rec i per a tornar a posar 
la ciutat en el mapa. Els restauradors i els 
outlets també se’n van benef iciar. Chapeau 

per als impulsors i impulsores. Es merei-
xen un 10. 

La iniciativa pr ivada ha demostrat que 
l’ara anomenat barr i del Rec realment 
té potencial. Caldr ia que l’administració 
pública també s’hi impliqués, tot impul-
sant millores a la zona i obrint-la a la 
resta de la ciutat. La Llei de Barr is podria 
ajudar-hi. També és necessar i aclar ir 
si les adoberies que funcionen han de 
quedar-se allí on estan o han de tras-
lladar-se. I els blanquers (amb consorci 
o sense) han de rebre un compensació 
per l’esforç que fan amb la depuradora 
d’aigües. Cal, en def initiva, esvair els 
dubtes que planen sobre el sector.  

Em consta que les marques presents al 
Rec.0 van assolit els seus objectius amb 
escreix i espero que vulguin tornar en 
la propera edició. Tant de bo s’ampliï 
el nombre de f irmes de moda que vin-
guin en futures ocasions. O no. Potser 
serà millor que aviat no es pugui repetir 
l’experiència perquè les velles adoberies 
buides estaran plenes d’empreses noves. 
Sigui com sigui, l’experiència haurà 
valgut la pena. 
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