
La Bòfia, el Prat del Saboné, el
mas de la Granota, cal Geperut, el
Pla de les Heres, Villamaria, can
Guiu, can Gustems… Són noms
d’antics llocs d’Igualada que pot-
ser encara recorden els més grans.
Per aquest motiu l’Arxiu Històric
Comarcal i la Biblioteca Central
d’Igualada han endegat una insò-
lita iniciativa que demana la
col·laboració ciutadana per iden-
tificar indrets de la ciutat. Es trac-
ta de l’exposició «Saps on és?»
que, fins al 28 de  juny, es podrà vi-
sitar a la biblioteca. Aquí es re-
produeixen textos antics i foto-
grafies de cases, carrers, barris,
llocs i masies del terme d’Iguala-
da, molts dels quals són difícils de
localitzar avui. L’epicentre d’a-
questa exposició, doncs, seran
aquests llocs que Igualada va
anar incorporant a mesura que
s’anaven formant nous barris fru-
it de l’expansió urbanística. Uns

llocs que es coneixien inicialment
pel nom del propietari o la seva
configuració orogràfica i que des-
prés van canviar de nom. Uns
llocs, també, que van acabar sent
substituïts per les noves construc-
cions i espais urbans.

«Saps on és?» vol fer una breu
història d’aquests llocs convidant
les persones que en recordin al-
gun detall a completar-la. L’expo-
sició és fruit d’un treball previ en
què s’han consultat diverses fonts
documentals de l’arxiu, com els
censos i fogatges de 1487 i 1553, el
registre de l’Oficina i Comptado-
ria d’Hipoteques d’Igualada
(1769-1862), les fitxes de la incor-
poració de les finques d’Òdena a
Igualada el 1925 i diversos plà-
nols. La mostra permet fer també
un repàs per la història de la ciu-
tat des dels seus orígens al voltant
de l’església de Santa Maria fins
als nostres dies.

L’arxiu i la biblioteca fan una
crida per recollir informació
d’antics llocs i masos d’Igualada
ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA

Imatge exposada a la mostra «Saps on és?», de la biblioteca
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Amb una puntuació de 9,04,
«Inventari», nova producció de
Marcel Gros, va ser escollida per
votació popular com a millor es-
pectacle de la darrera edició de la
Mostra – Fira de teatre infantil i
juvenil d’Igualada. Ahir al matí, el
clown manresà recollia, a l’Espai
Cívic Centre, el premi econòmic
d’aquest reconeixement, un xec
de 3.000 euros —amb un format
de llibreta d’estalvis gegant– lliu-
rat per Caixa Catalunya. Gros va
voler agrair el guardó valorant el
fet que la decisió derivi de l’opi-
nió dels espectadors i va admetre
que «quan véns a la Mostra no
penses que estàs concursant, véns
a mostrar la teva feina perquè els
programadors la vegin i et lloguin».
Segons el pallasso, amb aquest
premi «el públic et diu que l’estàs
encertant, i aquest és un motiu per

continuar endavant; els dubtes que
sempre tens s’esvaeixen». Per aca-
bar, el manresà, que va estrenar
l’espectacle «Inventari» a la Mos-
tra, va remarcar que sempre ha
volgut «amb el mínim, donar el
màxim; sense parafernàlia», i va
bromejar dient que «l’emoció
m’embarga, estic embargat, sort
que tinc aquesta llibreta d’estalvis
per tirar endavant!». Gros també
va voler agrair el premi a la seva
companya, Maite Orriols, que «és
el 50 % de la nostra companyia». 

Per la seva banda, la directora de
zona de l’Anoia i el Bages de Cai-
xa Catalunya, Carolina Sánchez,
va destacar que enguany s’han re-
comptat 3.388 vots, gairebé un mi-
ler més que l’any passat (quan
se’n van emetre 2.420), i que l’en-
titat sent molta alegria en lliurar
el xec perquè «és un premi com
cal, ja que el públic realment ha po-
gut votar a la sortida de cada espec-

tacle». El director de l’Institut Ca-
talà de les Indústries Culturals
(ICIC) de la Generalitat, Antoni
Lladó, es va afegir a les felicita-
cions a Gros alhora que va remar-
car «la brillant feina» que s’ha dut
a terme amb la Mostra, i va expli-
car que «s’ha reformat el model del
certamen i avancem per convertir
la Mostra en un referent del mercat
cultural català». A més, Lladó va
observar que «el teatre infantil és

rellevant per a la introducció dels
nens i nenes en les arts escèniques i
com a element de cohesió social,
perquè la rialla serveix per crear la
base d’un futur millor».

Finalment, la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament d’Igualada,
Maria Enrich, va manifestar que
que ha estat «una joia» que el pre-
mi de Caixa Catalunya al millor
espectacle hagi recaigut en Mar-
cel Gros, de qui va dir és «un gran

pallasso, un gran actor i, per da-
munt de tot, una excel·lent perso-
na». Enrich també va aprofitar
l’acte per fer un balanç positiu de
l’edició de la Mostra d’enguany,
tant com a fira de teatre, amb la
corresponent relació de negoci
entre programadors i companyies
i on La Llotja ha estat l’estrella de
l’èxit, com per la bona rebuda del
públic, que ha fet el ple als espec-
tacles de sala.

Marcel Gros recull el
premi de la Mostra, «un
motiu per continuar»
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