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Lladres
EDITORIAL

Pispes de guant blanc, bandits professionals, lladregots de pacotilla… la literatura 
i el cinema tenen infinites llistes de lladres que ens apassionen. Personatges de 
llegenda que la ficció nodreix i que ens atrapen a les pàgines dels llibres i els fo-
togrames dels films.

La literatura clàssica ens ha presentat personatges a qui la misèria i la gana ha 
portat a delinquir, com Oliver Twist o Jean Valjean d’Els miserables. Pispes astuts 
que sempre aconsegueixen escapar-se, com Arsène Lupin. Buscavides que amb 
petits furts continuen resistint. Robatoris de bancs, d’art, de joies, Robin Hoods que 
roben als rics per repartir el botí entre els pobres. Qui no ha somniat mai cometre 
un gran robatori en un banc o a un empresari malvat i avariciós? Però, com expli-
quen Soledad Romero i Julio Antonio Blasco, autors de Robatoris de llegenda, cal 
molta creativitat i enginy per planejar un bon robatori i, sobretot, per planificar bé 
la fugida amb el botí.

Així que de moment continuarem recreant-nos amb personatges de ficció que faran 
el que no podem fer nosaltres. En aquestes pàgines trobareu propostes de cinema, 
música, art, literatura, etc. per alimentar el vostre imaginari més pillard.

El Culturista
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EXPOSICIÓ / LITERATURA

Proposta culturista / 01

Vampirs al Fòrum 
Les  històries  naturals  de  Joan  Perucho  

i la ciència de la il·lustració
Per: Vanessa Pérez

Museu de Ciències Naturals 
Fins al 14 de març / De dimarts a diumenge (consulteu-ne horaris) | Gratuït  / A partir d’11 anys

www.museuciencies.cat

Us imagineu com seria poder passejar (literalment, sí!) per una novel·la? Doncs 
això és el que podreu fer si aneu a veure aquesta exposició itinerant produïda per 
la Institució de les Lletres Catalanes, en col·laboració amb els ajuntaments dels 
municipis que l’acullen, per commemorar l’Any Joan Perucho.

Vampirs al Fòrum és una immersió en les Històries naturals de Joan Perucho, un 
dels escriptors més destacats de la literatura catalana del segle xx. La novel·la 
explica una història ambientada en la Primera Guerra Carlina, amb un erudit natu-
ralista i un vampir de protagonistes.

Si llegir la novel·la de Perucho és cabussar-se en un món de fantasia, aventura,  
història i saviesa a parts iguals, recórrer aquesta exposició ens fa partícips d’una  
curiositat desbordant i ens augura un viatge a través del temps fins a la Catalunya 
del  segle xix ple de plantes màgiques, vampirs, espies i monstres erudits. I, tot 
plegat, amb una estètica pop. Una immersió rigorosa (com no podia ser d’una altra 
manera, si parlem de Perucho) en l’univers de Les històries naturals. 

elculturista.cat

Seguiu-nos a:

Si vols rebre el número  
següent a casa de manera  
gratuïta, escriu-nos a  
comunicacio@elculturista.cat
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Ep, famílies! Si a casa teniu mainada de 6 a 8 anys que vulgui experimentar amb la 
dansa i el cos en moviment, això us interessa!

Al barri de les Corts, el centre de creació de dansa i arts escèniques La Caldera 
impulsa Dansalabo, un laboratori de tallers de dansa per a infants. Aquest trimestre 
l’artista convidada a compartir el seu univers creatiu és la ballarina i creadora Ge-
orgia Vardarou amb la premissa “ballar és parlar”.

Prepareu-vos per parlar pels descosits explorant noves formes i possibilitats en 
què el cos, l’espai, el so, el moviment i el joc seran els protagonistes. Descobrireu 
noves maneres de “parlar” i de relacionar-vos amb la creació de monòlegs, diàlegs 
i cors poc convencionals. Els llenguatges de la dansa són inexhauribles!

Les cuques de llum, les algues fluorescents i els peixos abissals són éssers que 
generen molta fascinació. Però realment sabem per què són capaços d’emetre 
llum? Artristras Teatre i Ambidees-Solucions Ambientals s’han unit per explicar un 
fenomen científic com la bioluminescència amb un llenguatge com més poètic, 
estètic i visual millor. El fruit és l’obra Noctiluca, en què un investigador naturalista 
incansable, en Luca, no para de viatjar fins que troba cuques de llum i les examina 
a fons. Els descobriments que farà el portaran a endinsar-se, a mig camí entre el 
somni i la realitat, en l’apassionant univers de la bioluminescència i fer realitat la 
seva gran il·lusió: aplicar-la a la vida quotidiana i aconseguir il·luminar tot el que 
l’envolta amb aquesta increïble font d’energia natural.
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DANSA / TALLER ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 02

Dansalabo Noctiluca
Per: Vanessa Pérez Per: Martí Crespo

La Caldera
Del 29 de gener al 26 de març, divendres de 17 a 18.15 h 

De 6 a 8 anys | 90 € (10 sessions)
Inscripcions info@lacaldera.info

lacaldera.info

CosmoCaixa
Del 6 al 28 de febrer, a les 17 h

A partir de 5 anys / 6 € (50% dte. clients CaixaBank)
cosmocaixa.es

/ 03
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Qui no recorda el seu primer gran concert? A mi m’hauria encantat que hagués 
estat de Queen o els Beatles, però hauria hagut de néixer molt abans i segurament 
viure en una gran ciutat. O, en el seu defecte, haurien hagut d’existir propostes tan 
fantàstiques com aquesta, que acosta la música del grup més cèlebre de la història 
del pop a les noves generacions! 

Una de les millors bandes tribut als Beatles, Abbey Road, puja a l’escenari del 
Poliorama per oferir un gran espectacle per al públic familiar, digne dels grans 
concerts del quartet de Liverpool. Però no és un concert qualsevol, no; és un es-
pectacle interactiu que convida els nens i les nenes a interactuar amb la banda ja 
sigui jugant, cantant, ballant o acostant-se als músics.

Famílies, prepareu-vos per no deixar de cantar i ballar els grans hits del mític grup 
britànic i ja podeu estar ben segurs d’una cosa: no serà l’últim contacte dels menuts 
amb els Beatles, perquè la vivència del primer gran concert és de per vida! 
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MÚSICA

Proposta culturista / 04

Beatles for kids 
Per: Vanessa Pérez

Teatre Poliorama
21 i 28 de febrer, a les 12 h

Durada: 90 min / Familiar / 12 €
teatrepoliorama.com 

Si anem a l’origen de la comèdia, segurament anirem a parar a Plaute, un clàssic 
imprescindible per descobrir el teatre. Plaute va viure a cavall entre els segles 
iii i ii aC i va ser l’autor que més èxit va tenir entre el públic, segurament pel seu 
llenguatge vigorós i expressiu, que va des de l’obscenitat i l’insult més groller fins a 
l’estil líric i la paròdia de la tragèdia, amb una forta vena humorística. Una fórmula 
magistral del tot reeixida que és vigent vint-i-tres segles després. Poca broma!

Tots aquests trets apareixen, de manera brillant, a La comèdia de l’olla, on seguim 
la història d’un vell avar que un bon dia es troba una olla plena de diners enterrada 
a casa seva… i, a partir d’aquí, embolica que fa fort! Els fets es desencadenen de 
manera hilarant. Una ocasió immillorable de veure Plaute en escena amb diversió 
i riure assegurats.
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ARTS ESCÈNIQUES

La comèdia de l’olla
Cia La Trepa

Per: Vanessa Pérez

Jove Teatre Regina
27 i 28 de febrer, a les 17.30 h

Durada: 70 min  
A partir de 8 anys

jtregina.com
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“Nen no ho toquis!” Quantes vegades ho hem sentit a dir? I ara, a més: “Separeu-vos, 
distància, no us abraceu!” Com aprenem, si no és tocant, provant i explorant amb tots 
els sentits possibles? De petits aprenem a relacionar-nos amb el món a través del 
tacte (la sorra fina, una paret rugosa, el peluix, les claus fredes...) i ens relacionem 
amb els altres per contacte (amb el joc, de manera amorosa, tímida, violenta...). 

Després ens fem grans i la virtualitat s’imposa, el tacte es deixa de valorar i fins i tot 
es tem. Però, per sort, hi ha qui persisteix en la trobada, en el tacte i el contacte. Com 
la parella creativa CONDEGALÍ, que amb la seva obra de dansa Dit Dit ens ofereixen 
un espai segur perquè els nens i les nenes gaudeixin de l’experiència d’expressar-se 
creativament i aprenguin a través de la pell, les sensacions i amb els altres.

Diuen que la discriminació es cura amb el frec, de pell a pell, en contacte amb l’al-
tre. Doncs som-hi, juguem i toquem amb seguretat i gaudim-ne plegats!
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ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

Proposta culturista / 06

Dit dit
Cia CONDEGALÍ

Per: Sandra Carrau

Mercat de les Flors
6 i 7 de març, dissabte a les 18 i diumenge a les 12 h

Durada: 60 minuts (25 la performance i 35 el taller) / De 6 a 11 anys / 10 €
mercatflors.cat

ARTS ESCÈNIQUES

Vius en un lloc relativament tranquil, on tothom té les seves penes i les seves ale-
gries, la seva cara amable i el seu mal humor; però la vida hi és, malgrat tot, prou 
harmoniosa. I de cop arriba... una plaga! S’estén pertot de manera incontrolable, 
la por es trasllada dels uns als altres de manera rapidíssima i ningú no té gaire clar 
d’on prové. Si aquesta situació et resulta familiar, pot ser ben bé que estiguis fent 
una lectura contemporània d’un conte clàssic.

Parlem de la història d’Hamelí, una vila que es va veure envaïda per tot de rates! 
Ningú no sabia d’on havien sortit, ni tan sols si, potser, sempre havien viscut allí. 
La companyia de teatre, animació i titelles Xip Xap us farà passar una molt bona 
estona amb l’espectacle d’un clàssic ben contemporani.

Hamelí  
Cia Xip Xap

Teatre Romea
7 i 14 de març, a les 12 h

A partir de 5 anys
Durada: 50 min / Consulteu-ne preus

teatreromea.cat

Per: Clara Drudis



En general, la pandèmia de coronavirus ha estat una font constant de coses ne-
gatives, no ens enganyem. Però, de tant en tant, enmig de tanta negativitat, hi ha 
hagut un degoteig de detalls positius. En l’àmbit de la cultura, per exemple, aquesta 
dosi de positivitat ha arribat amb la iniciativa que es va empescar el Teatre Lliure 
per no parar funcions durant el confinament més estricte de la primavera passada: 
el cicle en línia Clàssics per a Criatures. Per sort, les adaptacions d’autor en format 
audiovisual de clàssics de la literatura dramàtica universal no es van aturar amb les 
quatre primeres propostes de fa gairebé un any, sinó que la tardor passada es van 
reprendre i aquest 2021 continuen amb el Rei liró (a partir del 12 de febrer) i Antí-
gona (tragèdia antigota), en què Helena Tornero capgira el personatge principal 
del clàssic de Sòfocles amb l’ajuda del polifacètic Pau de Nut. Perquè, ja entrats al 
segle xxi (i malgrat pandèmies), necessitem Antígones vives i lliures, deslliurades 
de l’opressió… i que riguin una mica!
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ARTS ESCÈNIQUES 

Proposta culturista / 08

Antígona 
Per: Martí Crespo

Teatre lliure
A partir del 12 de març a les 17 h

Durada: 19 min 
A partir de 7 anys / 3 € 

teatrelliure.com

MÚSICA
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Proposta culturista / 09

Un museu no és el lloc més habitual per fer-hi un concert. Però en casos com el 
del conte musical participatiu La màquina del so, del músic i compositor Pep Gol, 
no se’ns acut un lloc millor per interpretar-lo. Per això mateix els últims dos anys 
l’ha portat fins a les sales del mNATEC de Terrassa i també al Museu de la Música 
de Barcelona, on de fet torna el 21 de març. I no és gens estrany, si ho pensem 
bé, perquè amb la seva màquina de sons tan particular, Gol ens explica l’evolució 
dels instruments musicals, des de la prehistòria fins als temps actuals. Com fan 
els anglesos i els francesos quan toquen instruments, to play i jouer, prepareu-vos 
també per jugar amb els sons, ja sigui gravant el que produeixen alguns objectes 
quotidians o creant-ne de nous, samplejant amb la veu o el cos i musicant sorolls 
habituals de la ciutat o d’animals.

La màquina del so

Museu de la Música
21 de març, a les 17.30 h
A partir de 6 anys / 5 €

ajuntament.barcelona.cat/museumusica

Per: Martí Crespo

SALA
ONLINE



Qui era 

Pablo Picasso?
Com és 

la seva obra?
Pablo Ruiz Picasso 

1881-1973

Va ser un dels pintors més genials del segle xx, 
als 8 anys va fer la seva primera obra.  

Va néixer a Màlaga, va viure a la Barcelona modernista, 
a Horta de Sant Joan, a París i al sud de França i totes 
aquestes estades es reflecteixen en les seves obres.

Li agradava molt pintar coloms i toros.   
La seva extensa obra va passar per totes les  

manifestacions artístiques del moment: modernisme, 
cubisme, surrealisme, expressionisme, etc.

Període blau: 
l’època més trista 
del pintor, en 
tots els quadres 
d’aquesta època el 
color principal és el 
blau, símbol de la 
fredor i melancolia. 

Cubisme: 
Picasso deia que 
pretenia pintar 
figures que un cop 
retallades es poguessin 
reconstruir com 
escultures. Ja no volia 
copiar la realitat, volia 
crear-la! Ell va ser qui 
va inventar aquest 
moviment artístic. 

Període rosa: 
una certa il·lusió 
i alegria per la vida 
fan que canviï els 
colors amb els 
quals pinta, als 
quadres hi surten 
acròbates, clowns, 
arlequins…

Surrealisme: 
durant aquesta època dibuixa 
formes distorsionades  
i monstruoses.

Expressionisme: 
en aquest moment les seves 
obres expressen un sentiment 
d’angoixa i reflecteixen la 
tragèdia de la guerra. 

Cinc de les seves obres  
més conegudes: 
El vell guitarrista cec (època blava)
Home amb clarinet (cubisme – 1911) 
La guitarra (cubista – 1919)
Els 3 músics (cubista - 1921)
El piano (1968)

I nombrosos retrats de  
compositors i artistes i decorats  
per a òperes i ballets.

Va crear més de  

20.000 obres al llarg  

de la seva vida.

ESPECTACLE

Pica-so
6 de març

a les 12 i a les 17 h
7 de març

a les 12 h

Preu: 10 €   
(8 € si compreu 4 entrades o més  

per al mateix espectacle)

Entrades a  
auditori.cat

Estalvia  
fins a un 40%  

en el preu de les entrades!
T’oferim dues maneres d’aprofitar  

al màxim les nostres propostes amb 
l’abonament familiar de L’AUDITORI!

auditori.cat

3  
espectacles
Cada entrada  
et surt per 7 €

ABONAMENT

5 
espectacles
Cada entrada  

et surt per 6,5 €

ABONAMENT



Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils

i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats, 

dona un cop d’ull al que ve a continuació. 

A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista
Que els museus s’han hagut d’espavilar molt aquest any pandèmic és una evidèn-
cia. Poc o molt, tots s’han posat les piles (si no les tenien posades) a l’hora d’oferir 
continguts a distància, per superar els moments en què han hagut d’estar tancats 
al públic per les restriccions sanitàries. I en alguns casos, aquest intent de fer entrar 
els continguts dels museus a les cases de la gent ha estat molt reeixit. Un exemple? 
Doncs el Museu Guggenheim de Bilbao. Per mitjà de #GuggenheimBilbaoLive, a 
la seva web podeu trobar una llarga col·lecció de vídeos publicats en col·laboració 
amb artistes i experts de l’art que ens fan jugar i experimentar amb algunes de les 
peces i exposicions allotjades al museu, amb la intenció d’estimular la creativitat i 
l’interès per l’art a casa. Ras i curt, cada píndola és una visió molt personal sobre 
els aspectes més interessants, curiosos i desconeguts del Guggenheim.
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ARTS PLÀSTIQUES

Proposta culturista / 10

#GuggenheimBilbaoLive

Per: Martí Crespo

www.guggenheim-bilbao.eus

MUSEU
ONLINE
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Si intentem definir ràpidament què és Pim Pam Paraules, diríem que és un llibre 
per jugar amb la parla o un diccionari visual. Però amb aquesta descripció fem 
molt curt perquè, en realitat, l’obra de Susie Hammer proporciona un munt de jocs 
i lectures diferents. 

A partir de boniques i simpàtiques il·lustracions, l’infant hi descobreix l’immens món 
que l’envolta, cerca paraules i sons i aprèn a reconèixer i anomenar objectes. La 
Lulú, una nena a qui li encanta amagar-se, ens acompanya pàgina a pàgina per 
ajudar-nos a localitzar tots aquests elements de la nostra vida quotidiana que cons-
trueixen el nostre imaginari. Les il·lustracions de Susie Hammer són alegres, de 
formes simples i de colors vius que conviden a mirar-les i remirar-les. 

Al principi l’autora inclou bones idees per jugar, ampliar el vocabulari, estimular els 
primers coneixements, el pensament abstracte i fins i tot iniciar-se en la lectura. 
No en teniu prou? 

Pim Pam Paraules
Susie Hammer 

COCOBOOKS

Per: Infraganti
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LLIBRE

Selecció culturista / 01

menuts



Amb molt encert l’editorial Babulinka anomena aquesta col·lecció Minimini, Mini-
joies per a primers lectors  aquest llibre és realment una JOIA en majúscules. És un 
títol  anglès del 1978 recuperat en català i castellà en una edició delicada i cuidada 
al detall. Les il·lustracions i el text respiren i tenen, a parts iguals, l’espai i el prota-
gonisme que es mereixen per poder gaudir de la història amb tots els sentits. El text 
en vers dona un ritme a la trama àgil i divertit i els personatges són entranyables, 
tant els policies com els rufians. És perfecte per a infants que comencen a llegir. 

I és que la nit de Reis, ja sabem que és una de les més felices de l’any, però i si una 
colla de galifardeus decidís robar tots els regals? El policia Simó haurà d’evitar-ho, 
però els lladres són molts i en Simó només un. Esperem que se’n surti i els ciuta-
dans de Londres es llevin amb els regals a casa... Lectores i lectors de tot arreu, 
aconseguiu-ne un exemplar!

Policies i lladres
Allan Ahlberg

Il·lustracions: Janet Ahlberg
Babulinka

Per: Laura Bernis
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Si sou amants del costat fosc de la vida i el que us tira són les històries de lladres i 
serenos, no us perdeu aquest llibre. Poseu-vos un barret d’ala ampla i unes ulleres 
de sol, apugeu-vos el coll de la gavardina i endinseu-vos en les seves pàgines per 
posar a prova el vostre enginy com a detectius. Disset enigmes per resoldre en 
disset edificis diferents i tota una rastellera de víctimes, testimonis i sospitosos de 
noms estrafolaris per anar estirant del fil fins a descobrir què ha passat i qui n’ha 
estat el culpable. Per resoldre cada cas, haureu de doblegar les pàgines del llibre 
i observar tant l’interior com l’exterior de l’edifici que hi trobareu dibuixat: només 
fixant-vos bé en els detalls i les declaracions de tots els personatges pintorescos 
aconseguireu treure a la llum la veritat. 

Un llibre joc amb bones dosis d’humor il·lustrat per diversos dibuixants de còmic 
que tant podem llegir sols com en família i que segur que us tindrà ben entretinguts. 
A casa, ja n’esperem el segon lliurament!

Enigmes. 
Detectius a domicili 1

Paul Martin
Librooks

Per: Marta Gil
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De París al Brasil passant per Madrid, Boston i Bèlgica, aquest llibre narra la his-
tòria de nou robatoris reals i espectaculars. Endreçats per ordre cronològic, en un 
in crescendo d’audàcia i de sofisticació, la informació es presenta d’una manera 
tan original com encertada: cada cas és la notícia d’un diari local on s’ha produït 
el robatori, amb els titulars, els destacats, les fotografies (il·lustracions, en aquest 
cas) i la descripció completa i plena de detalls de l’assalt, des de la planificació fins 
a la investigació policial.

Una lectura que enganxa, sorprèn i que et deixa bocabadat. D’alguns d’aquests 
robatoris, se n’han fet pel·lícules, com ara El gran robatori del tren i Asalto al Banco 
Central, però de segur que han inspirat moltes altres produccions.

Cal elogiar, finalment, la idea del llibre, la completa informació, les il·lustracions, 
el disseny i la maquetació, l’acabat... Un luxe al qual ja ens té ben acostumades 
aquesta magnífica editorial.

Robatoris de llegenda
Des de l’assalt al tren de Glasgow al robatori de la Mona Lisa

Soledad Romero Mariño
Il·lustracions: Julio Antonio Blasco

Zahorí Books

Per: Luz Verdaguer
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Som al Mississipí, pels volts del 1900. L’Eddie, Te Trois, la Julie i en Tit han sortit 
a pescar amb la canoa que ells mateixos s’han construït i troben una llauna rove-
llada que conté tres monedes de dòlar! Després de barrinar què poden fer amb la 
gran troballa, decideixen comprar un dels fantàstics productes que es venen per 
correu a través del famosíssim catàleg de Walker & Dawn. Però quan els arriba 
el paquet, no conté el que esperaven. Podria ser una estafa actual de compra 
per internet, però no. Viatjaran fins a Chicago, a les oficines de la companyia, 
per reclamar el que és seu, sense saber que s’estan complicant molt la vida. Així 
comença aquesta novel·la que beu d’autors clàssics d’aventures com Mark Twain. 

Morosinotto ens transporta a la societat nord-americana del principi del segle xix i 
retrata la desigualtat social, l’explotació infantil i hàbits poc saludables, com ja ens 
adverteix la nota inicial del traductor, molt reprobables actualment: consum d’alcohol 
i tabac per part de menors, jocs d’atzar i un llarg etcètera. És un fet destacable tenint 
en compte la tendència actual de la literatura infantil i juvenil d’oferir finals moralit-
zants i passar de puntetes o amb peus de plom per segons quins temes.

És una novel·la ben escrita, ben documentada i entretinguda, amb personatges 
tan potents com la Julie, una noia forta i intel·ligent en un context molt difícil. 
L’obra va guanyar el Premi Andersen el 2017.

El famosíssim catàleg  
de Walker & Dawn

Davide Morosinotto
Viena Edicions
Per: Infraganti
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Selecció culturista / 06

En tota història de lladres, hi sol haver el seu revers, els policies. Plegats, formen 
un binomi que la cultura popular no ha acabat de decantar a favor de cap bàndol. 
Els policies tenen a priori la legitimitat de mantenir l’ordre, però la literatura i l’art 
sovint s’alineen amb la dissidència, amb el que surt de la norma. Junior Murvin va 
ser un cantant jamaicà d’èxit limitat durant els primers anys de la seva carrera, fins 
que va abordar aquesta dualitat en el seu hit del 1976 Police and Thieves. El taran-
nà pacifista del reggae presenta ambdós col·lectius com a violents, qüestionant la 
utilitat i l’interès policial a l’hora d’aturar el conflicte. La cançó va triomfar a Jamaica, 
però encara més al Regne Unit, sobretot després que The Clash en fessin una 
versió inclosa al seu primer LP. Una prova més de la fortíssima connexió musical 
entre les illes Britàniques i Jamaica que, si bé amb alts i baixos d’intensitat, es pot 
sotjar des de fa una pila d’anys fins ara. 

Junior Murvin
«Police and Thieves»  

Island, 1976

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Si el 1967 es va estrenar als EUA la cèlebre pel·lícula Bonnie & Clyde, al final 
del mateix any, a París, Serge Gainsbourg i Brigitte Bardot van enregistrar una 
cançó amb el mateix títol. Ambdues obres, amb les seves peculiaritats, van coin-
cidir força en el to: elevar a mite romàntic per al públic la història de dos lladres, 
amants i criminals, declarats enemics públics en terres nord-americanes durant la 
Gran Depressió. Quant a la cançó, no sols va ser un gran èxit per comptar amb 
dues de les icones més rutilants de la França dels seixanta. La seva lletra i els 
seus arranjaments exuberants i coloristes han quedat com a introducció perfecta 
en l’imaginari Gainsbourg que connecta la Chanson amb l’època ie-ie, amb l’era 
pop. I si la inspiració provenia de terres ianquis, el tema ha fet repetides vegades 
el viatge invers i ha encisat nombrosos músics nord-americans i de tot arreu que, 
anys després, l’han versionat: dels novaiorquesos Luna a l’entesa entre James Iha 
(The Smashing Pumpkins) i Kazu Makino (Blonde Redhead).

Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg
«Bonnie and Clyde»  

Fontana, 1968

Per: Borja Barbesà 
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Molt abans que vosaltres 
naixéssiu van existir obres  
audiovisuals espectaculars  
que van fer dels vostres  
progenitors millors persones. 
No sentiu curiositat per aquells 
programes, pel·lícules i sèries?

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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Lupin III 
1971
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D’entre l’ampli mostrari de pispes de 
tota mena que podem trobar a la lite-
ratura i el cinema, els de guant blanc 
gaudeixen sens dubte d’un estatus 
especial per la manera refinada i sub-
til que tenen de fer desaparèixer joies 
precioses o preuades obres d’art de 
mansions riques i museus famosos. 
I un dels seus màxims exponents té 
nom francès, Arsène Lupin, com el 
seu creador, Maurice Leblanc (1864-
1941). Conegut com el Conan Doyle 
francès, Leblanc va escriure desenes 
i desenes de relats breus que descri-
vien fil per randa els robatoris més 
increïbles perpetrats pel seu lladre 
gentleman. I amb un èxit incontesta-
ble: dècades i dècades després, el 
nom d’Arsène Lupin continua ben viu 

gràcies als títols originals i també a 
les versions que se n’han anat fent en 
forma de pel·lícules, obres de teatre, 
videojocs i fins i tot una sèrie d’anime, 
la producció japonesa Lupin III. Us en 
recordeu? Era protagonitzada pel net 
d’Arsène Lupin i la seva inseparable 
banda de lladres professionals, cone-
guda principalment per avisar amb 
antelació els propietaris dels objectes 
valuosos que volien robar. Se’n van 
emetre més de dos-cents episodis, 
dividits en tres temporades. Només 
calia mirar el color de la jaqueta del 
jove protagonista per saber a quina 
temporada corresponia cada capítol: 
verda (la primera), vermella (la sego-
na) i rosa (la tercera).
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No tothom té la capacitat d’escriure 
una breu piulada a Twitter i generar 
més de tres milions de m’agrada i 
gairebé sis-cents mil retuits. I encara 
menys amb missatges plens d’ironia. 
Però això és el que va aconseguir, 
amb escreix, l’actor Macaulay Culkin 
el 26 d’agost passat quan va deixar 
anar: “Ei gent, voleu sentir-vos vells? 
N’he fet 40. De res.” Perquè sí, esti-
mats lectors, ja fa trenta anys de Sol 
a casa (1990), la pel·lícula de John 
Hughes i Chris Columbus en què un 
joveníssim protagonista de nom una 
mica enrevessat es va donar a conèi-
xer al món i va quedar gravat, amb 
cara de nen, en la ment de tota una 
generació que s’ha fet gran… com ell! 
Per als qui encara no hagin vist aquest 
clàssic dels noranta, us haig d’explicar 
que la trama conté dos ingredients 

fonamentals per assegurar-se l’espa-
terrant èxit de taquilla que va obtenir: 
una família de Chicago se’n va de 
vacances per Nadal a París i s’obli-
da un dels fills, en Kevin, a qui s’obre 
l’atractiva perspectiva de fer i menjar 
el que vulgui durant tota una setma-
na sol a casa! Però aviat descobreix 
que uns lladregots molt maldestres, 
pensant-se que no hi ha ningú aquells 
dies, volen entrar-hi…  Va, no us expli-
co què passa aleshores... però sí un 
detallet curiós! L’enorme ressò del 
film va empènyer l’equip i la producto-
ra a estrenar-ne una seqüela el 1992, 
protagonitzada encara per Macaulay 
Culkin i ambientada a Nova York, en 
què apareix fugaçment un personatge 
que també piulava molt a Twitter, però 
sense gens de gràcia: Donald Trump.

Sol a casa 
1990



Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu? 
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi 
amaguen històries, misteris i anècdotes curio-

ses? Només necessites la clau per descobrir-les. 
Obre bé els ulls perquè estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite

Què  
estem  
mirant?

Ara també els podràs escoltar a l’spotify

La Marta Rosell Chust ens apropa 
l’experiència d’anar al museu amb família, 
un espai de reflexió sobre el que anem  
a veure, proposant qüestions que  
aborden l’abans i el després de 
l’experiència de visitar una exposició. 

Els podcast d’El Culturista  
per entendre una mica més 
l’art en família.

El Culturista

Què me 
n’emporto  

a casa?
Com ens  
podem 

preparar la 
visita? 

Quines 
preguntes  
ens podem  

fer? 

Què hem  
de mirar  

quan anem  
a veure una 
exposició?
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El lladre i el dimoni 
Bharti Dayal

2018

A la majoria de cultures trobem contes populars que ens expliquen històries 
amb lliçons morals per transmetre als infants bons comportaments o con-
ductes considerades correctes. Com veureu, aquesta pintura representa una 
faula procedent de l’Índia que n’és un bon exemple!

L’artista Bharti Dayal ens mostra en una sola imatge l’escena principal del 
relat: un lladre vol robar unes vaques a un pagès i el dimoni en persona 
s’interposa en els seus plans perquè té molta gana i se’l vol menjar. Arriben a 
un acord segons el qual el lladre robarà les vaques i el dimoni es menjarà el 
pagès mentre dorm, però es posen a discutir tan fort que el pagès es desper-
ta i els fa marxar. Resultat: tots dos es queden sense el que volien. Fixeu-vos 
que ha fet servir els mínims elements!
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Amb missatge
La història ens vol dir  
que quan dos discuteixen, 
hi ha un tercer que en surt 
beneficiat.

Tradició ‘forever’
El seu estil es basa en una forma artesanal de  
pintura hindú de fa més de 2.500 anys tradicio-
nalment creat per dones, l’art Madhubani. Es va 
redescobrir després d’un terratrèmol l’any 1934!

Art molt natural
Per fer aquestes 
pintures fan servir 
els dits, branquetes, 
plomes, pasta d’arròs, 
pigments de les 
plantes... Que bonic, oi?

Molt gràfic
Els patrons 
geomètrics  
i florals són molt 
característics.  
A més, tenen  
molts significats!

Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
aquest conte forma 

part del Panchatantra, 
un recull molt antic de 
literatura sànscrita?
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

Passatgers al tren! I quin tren: de fus-
ta, dissenyat per Ingela P. Arrenhius.  
Una locomotora i quatre vagons van 
acompanyats de vint-i-tres peces 
de fusta que formen un circuit. Po-
deu començar a l’estació i passar 
per un túnel, fer un canvi de via per 
pujar pel pont, aturar-vos al semàfor 
abans d’arribar a la cafeteria... Aler-
ta! Pareu atenció, que al tren sempre 
hi ha sorpreses i de seguida es pot 
convertir en un Orient Express...

Circuit  
de tren

vilac.com

Tat-tat! Qui hi ha aquí darrere ama-
gat? Una màscara sempre és font de 
creativitat i imaginació. I si ens con-
vertim en Robin Hood, per exemple? 
De feltre de llana natural i amb unes 
cintes regulables, el disseny s’ha 
tret d’una il·lustració original i s’ha 
serigrafiat a mà. Realitat o fantasia? 
Juguem-hi!

Màscara  
de guineu

fridastierchen.com

02
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Tot a punt? 3, 2, 1... sincronitzem re-
llotges! Bé, sembla que potser no és 
tan fàcil. Primer haurem d’aprendre 
a muntar el nostre rellotge mecànic, 
i això vol dir que no fan falta piles. 
Cal entendre com funcionen els en-
granatges de colors per poder encai-
xar-los bé amb el pèndul i la cam-
pana i que tot plegat ens marqui bé 
l’hora. Us atreviu a posar en pràctica 
la motricitat fina?

Make your  
own clock

chandal.tv

03



Si ets dels que els agrada que els seus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència



Atracadors de bancs. Carteristes d’autobús.  
Estafadors d’oficina. Lladres de joies.  

Bandits de camins i assaltadors nocturns.  
I no oblidem els lladres de temps,  

els pitjors dels lladregots! 

De maneres de robar, n’hi ha moltíssimes  
i totes depenen de l’astúcia i la intel·ligència  

de qui les practica. Hi ha qui roba per necessitat  
i hi ha qui roba com qui practica un esport:  

a cada nou robatori, els resultats han de  
ser millors que a l’anterior.  

Entre els mortals, els lladres ens generen  
dues reaccions generalitzades: no ens agraden  
en la vida real, però ens fascinen en la ficció.  

Des de clàssics de la literatura com en  
Robin Hood i n’Oliver Twist fins a èxits de  

la pantalla com els onze de l’Ocean d’en Clooney  
o els que s’han fet famosos per tancar-se dins el 
Banc d’Espanya vestits amb granotes vermelles. 
Perquè, en el fons, en aquest món en què tantes  

i tantes (i tantes!) vegades mos sentim estafats per 
institucionsbancscompanyieselèctriquespolítics,  

a qui no li agrada somiar que comet  
el robatori perfecte mai descobert  

i pot retirar-se del mundanal ruido?  

Per: Pema Maymó

46

I quina cosa millor per passar inadvertits que dur uns quants milions d’euros dins 
unes bosses d’esport com aquesta? Una per a cada membre de la família, tots 
conjuntats com si fóssim en Chas Tenembaum i els seus fills un dia qualsevol. No 
hi hauria cap policia duaner que sospitàs... 

Aquesta bossa és un disseny de The Animals Observatory, una firma gironina 
creada per en Jan Andreu i na Laia Aguilar, antiga directora creativa de Bobo 
Choses. Elaborada a Portugal i feta 100% amb cotó, aquesta peça reflecteix a 
la perfecció la filosofia de la jove marca, que s’inspira en dissenys atemporals a 
partir de l’art, l’arquitectura i la pintura dels anys 70. Bellesa i pragmatisme de 
bracet, comme il faut! 

theanimalsobservatory.com
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1. 



Si xerram de lladres, no podem obli-
dar grans robatoris d’obres d’art com 
La Gioconda (poca broma: hi va ha-
ver un forat al Louvre durant més de 
dos anys, cap al principi del segle xx) 
i El crit d’Edward Munch, manllevat 
sense discreció a plena llum del dia. 
Les joies, els quadres i les peces 
artístiques singulars ocupen un lloc 
destacat en el catàleg de preferènci-
es dels lladres exquisits. Qui hi deu 
haver darrere d’aquests robatoris que 
impliquen que l’objecte robat no es 
pugui posar a la venda? Milionaris ex-
cèntrics? Aristòcrates solitaris? Líders 
polítics amb una sensibilitat ambicio-
sa? Sigui com sigui, potser s’enamo-
rarien com nosaltres d’aquest cartell 
de la col·lecció MADO, creada per 
dues empreses daneses de referèn-
cia: All the Way to Paris, dedicada al 
disseny d’interiors i productes, i Paper 
Collective, la principal plataforma es-
candinava de pòsters moderns. 
Aquesta làmina d’art abstracte com-
bina una barreja d’elements per tal 
d’inspirar sentiments diferents en qui 
l’observa, sigui un infant o un adult.  
L’art ens impacta. Sigui robat o com-
prat a través d’internet!  
madomado.com 
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2. 3.
Queda només un petit detall per als 
nostres robatoris infal·libles: la signa-
tura de l’autor. Una rúbrica que pot 
ser verídica, la marca del lladre que 
porta de corcoll un policia desespe-
rat o, tot al contrari, la còpia perfecta 
d’una signatura d’una altra persona. 
No poseu els ulls en blanc, tots ho 
hem intentat. O no vàreu provar de 
falsificar la signatura dels pares per 
tornar el butlletí de notes escolars al 
tutor?  
Com sempre, res de fer les coses a 
mitges: si voleu ser uns artistes de la 
falsificació, ho heu de fer amb estil i 
veracitat. I per estil, el de la marca ja-
ponesa Hightide amb la seva col·lec-
ció de papereria Penco: disseny ja-
ponès amb un estil vintage de línies 
clàssiques que recorden totes les bo-
nes sensacions de la papereria. Pura 
nostàlgia! Aquest retolador de pinzell 
suau i versàtil serà l’arma perfecta 
per deixar la vostra marca en qualse-
vol tipus d’assalt a tinta armada!  
notabledesigns.co.uk 



Per la ciutat

Text: 
Martí Crespo
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Missió: 

Fa gairebé seixanta anys va arribar a la gran pantalla  
un film que va causar sensació en molts sentits. La Pantera 
Rosa (1963), dirigit per Blake Edwards, seguia les aventures 
–o més aviat desventures– del sapastre inspector Clouseau 
(esplèndidament protagonitzat pel comediant anglès  
Peter Sellers) per impedir el robatori de la Pantera Rosa,  
un diamant d’incalculable valor, a mans del Fantasma  
(interpretat per David Niven). 

51

Fundació  
Miró
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La glamurosa ambientació del film, 
l’extraordinària música original del 
compositor Henry Mancini (molt reco-
manable!) i els exquisits dibuixos ani-
mats dels crèdits inicials, encarregats 
expressament per Blake Edwards a 
l’animador Friz Freleng (i convertits 
posteriorment en una sèrie animada 
amb vida pròpia), la converteixen en 
una petita joia del cinema, un gènere 
que ha recorregut sovint als robatoris 
espectaculars d’obres d’art i de peces 
valuoses com a argument central.  Però 
aquesta mena de robatoris no són sols 
material de ficció, ni molt menys. La 
Gioconda de Leonardo da Vinci, El crit 
d’Edvard Munch, Flors de rosella de 
Vincent van Gogh i Le pigeon aux pe-
tits pois de Pablo Picasso són quadres 
que formen part de la història de la 
pintura, sí, però també tenen un altre 
denominador comú que els fa encara 
més únics i singulars: han estat robats 

alguna vegada dels museus on s’ex-
posaven. En els dos primers casos, 
els investigadors els van poder recu-
perar i es van tornar a exposar: en els 
dos últims, encara els continuen bus-
cant… La llista de grans desaparicions 
de pintures, amb tot, és encapçalada 
per l’anomenat políptic de Gant, obra 
dels germans Van Eyck, que ja sigui 
per persecucions religioses, invasions 
estrangeres, guerres mundials o l’ac-
ció de simples pispes ha desaparegut 
parcialment o totalment fins a quatre 
vegades des del segle xvi!   La nostra 
ciutat, amb uns quants museus de 
referència mundial com el Picasso, la 
Fundació Joan Miró i el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, ha aconseguit 
esquivar fins ara grans robatoris com 
els esmentats, tot i que el 1988 hi va 
haver un cas ben sonat. El 5 d’abril 
d’aquell any uns lladres realment afor-
tunats van aprofitar tot un seguit de cir-

cumstàncies favorables a la Fundació 
Miró (poca vigilància nocturna, sen-
sors d’alarma desconnectats a causa 
d’unes obres a l’edifici, la gossa encar-
regada de vigilar el recinte lligada amb 
cadena al costat dels seus cadells 
acabats de néixer…) per endur-se de 
la sala Joan Prats dotze quadres va-
lorats a l’època en 12 milions d’euros. 
Per sort, es van poder recuperar al cap 
de tan sols dos mesos, però el cas va 
generar un gran debat sobre la segu-
retat als museus barcelonins, que va 
augmentar considerablement.  Així, tot i 
que no hi hagi hagut més episodis com 
aquell, en aquest número dedicat als 
lladregots us proposem de muntar-nos 
la nostra pròpia pel·lícula de lladres i 
serenos amb la muntanya de Montjuïc 
com a escenari principal. La mateixa 
Fundació Miró pot ser l’objectiu de 
la nostra missió! Hi ha molts camins 
tranquils i poc concorreguts que ens 
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hi porten, com el del Teatre Grec, el 
del bonic barri de la Satalia, l’anome-
nat camí del botxí o el dels jardins 
de Laribal, una de les perles verdes 
de la ciutat amb molta història al darre-
re i encara més flora al davant! Quan 
siguem a prop del museu ens podem 
emboscar i amagar sigil·losament pel 
jardí dels Xiprers, on la natura s’in-
tegra perfectament a l’edifici, i un cop 
a l’entrada recordeu sobretot de dissi-
mular i fer veure que sou uns simples 
visitants, eh! Ja a dins, es tracta de 
fixar-se bé en totes les obres i peces 
exposades que hi trobarem, per de-
cidir en família o cada membre sepa-
radament quina ens agradaria molt 
d’endur-nos a casa. No la pisparem, 
és clar, però sí que podem fer-ne una 
bona fotografia que, un cop ben ampli-
ada i impresa, pot presidir la sala de 
casa, el capçal del llit a l’habitació o el 
racó que vulguem!
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Joies  
comestibles

Bones idees

39

Un dels botins més preuats per a  
qualsevol bandit és una bossa plena de joies.

 I si en preparem amb collarets i braçalets  
comestibles per satisfer els lladres més llaminers?

01. 
Foradeu la fruita amb una agulla o un punxó, depenent del gruix 
del cordill que utilitzareu. Nosaltres hi hem posat pinya i maduixes 
deshidratades i nabius frescos. 

02. 
Talleu el cordill a la mida de collaret o de braçalet.

03.  
Enfileu la fruita foradada seguint l’ordre que vulgueu. Quan estigueu, 
lligueu els dos extrems dels cordill i ja tindreu la joia!

04.  
Podeu feu-ne de diferents, per regalar, compartir i berenar!

Necessitem: 
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Fruita seca, nabius, cordill, tisores, agulla o punxó.

Bon profit!

Més informació a  
elculturista.cat



Bones idees
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Un pols  
de lladre
Per:  
Carla Marin

T’imagines que ets en un museu, és de nit, no hi ha ningú  
que et vegi i al mig de la sala hi ha una vitrina amb un autèntic 

tresor. T’hi acostes una mica i resulta que són un munt  
de monedes molt i molt especials! Però hi ha un petit problema: 

com tots els museus, té un bon sistema de seguretat.  
Així que només si ets prou hàbil i aconsegueixes esquivar totes 

les barreres làser, sense tocar-ne cap, el botí serà tot teu! 
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Caixa de cartró

Cinta adhesiva 
transparent

Punxó  
i llana o cordill 

vermell

Pinces de torradora  
o de cuina

Pintura negra  
i pinzell

Monedes de 
xocolata 

01. Pinta l’interior de la caixa amb 
pintura de color negre. Si no tens 
pintura, potser també podries folrar-la 
amb algun paper. La idea és que quedi 
fosca per dins.

02. Amb l’ajuda d’un punxó fes 
foradets als quatre laterals a diferents 
distàncies i altures.

03. Posa una miqueta de cinta 
adhesiva en un extrem de la llana 
(com si fos la punta d’un cordill de 
sabata) i així et serà molt més fàcil de 
fer-la passar pels foradets que has fet 
amb el punxó. 

Passa la llana d’un costat a l’altre, fins 
que no quedi cap forat vuit.

04. Tira dins la caixa unes quantes 
monedes de xocolata i amb les pinces 
de la torradora intenta agafar-les 
sense tocar els làsers vermells. Hauràs 
de tenir paciència i molt bon pols per 
aconseguir robar-les totes! Però no 
et mengis tot el botí, eh!, que sinó 
després no podràs continuar jugant... i 
l’única cosa que pescaràs serà un bon 
mal de panxa ;)

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat
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La cosa que ens sorprèn més del llibre és l’originalitat de la temàtica: una 
obra sobre grans robatoris de llegenda. Com va sorgir la idea?

Soledad Romero: No tinc ni idea del moment exacte en què va sorgir el llibre [riu]. 
Des de petita tinc debilitat per les pel·lícules de robatoris, la literatura policíaca, 
Agatha Christie, Hitchcock... L’editora també ho va veure clar, ens semblava que 
era una proposta fresca i original que podia atreure els infants. 
Julio Antonio Blasco: Quan l’editora m’ho va encarregar em va sorprendre gra-
tament perquè no és la primera col·laboració que faig amb l’editorial. La temàtica 
em va semblar molt original i també el desenvolupament del llibre. A més, era la 
primera vegada que m’encarregaven un llibre per a nens tan grans. Habitualment 
faig llibres per als més petits i resultava tot un repte.

És molt interessant com el disseny del llibre s’acaba convertint en tot un ho-
menatge a la premsa de l’època i en un element que fa molt atractiva i origi-
nal la vostra proposta.

SR: Això ho vam tenir clar des del principi. Com que vinc del disseny gràfic no puc 
pensar un text sense pensar com anirà maquetat i com s’executarà la part visual. 
Ens funcionava conceptualment que fos premsa, perquè tot allò que s’hi explica era 
fàcilment noticiable. Al mateix temps ens permetia facilitar la lectura: els elements 
dels diaris ens permetien distribuir el text (que no n’hi ha poc!) de manera que fos 
molt còmode de llegir. Jo no era una bona lectora quan era petita i sempre que faig 
un llibre penso en nens com jo, als quals no els agrada llegir o no han trobat un 
contingut que connecti amb els seus interessos.
JAB: Crec que Robatoris de llegenda demanava un color per a cada capítol o 
robatori i una estètica de premsa per a tot el llibre, com els diaris sensacionalistes. 

I, per descomptat, com que cada robatori correspon a una època i un lloc diferent, 
calia adaptar l’estètica de cada diari a cadascun dels capítols. Aquest plantejament 
demanava al seu torn textures de trama de premsa i també una simplificació del 
color, com si es tractés d’il·lustració editorial. En fi, tota una aventura que va anar 
creixent al llarg de tres mesos, en ple confinament.

Com heu aconseguit fer una proposta tan ben quadrada? Com ha estat el pro-
cés de treballar junts?

SR: El mèrit és de l’editora, la Mireia Trius, que va fer de mediadora entre els textos 
i les il·lustracions. També s’ha de visibilitzar la feinada increïble de maquetació, a 
càrrec de la dissenyadora Joana Casals, decisiva per crear la sensació que llegim 
premsa de l’època. El contingut i la part visual han d’anar plegats i aspirar, tots dos, 
a la màxima qualitat. Ha estat una feina en equip com mai havia experimentat. 
L’estil del Julio Antonio m’encanta i crec que ha estat decisiu perquè el projecte 
llueixi tant.
JAB: Ha estat un treball coral. L’autora desenvolupava els textos mentre jo anava 
realitzant les il·lustracions de cada un dels robatoris, i també decidint els colors, 
desenvolupant els fons, etc. Quan acabava enviava la meva feina a l’editora, la Mi-
reia, la qual feia la feina de direcció d’art a més de la coordinació de tot el projecte, 
i després la dissenyadora, la Joana, amb els textos, les meves il·lustracions i les 
pautes que li donava la directora d’art anava construint i maquetant cadascuna de 
les pàgines del llibre, desenvolupant l’estètica de premsa i donant forma al món de 
les lletres. Tota aquesta feina aconsegueix la imatge impactant de cadascuna de 
les dobles pàgines.
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El llibre es converteix en una successió de dades impressionant i uns textos 
molt ben construïts. Com ha estat la feina d’investigació per formar els capí-
tols del llibre?

SR: Sí, hi ha molta feina d’investigació, però he de dir que avui amb internet tenim a 
l’abast una font inexhaurible d’informació. Vaig consultar molta premsa de l’època, re-
portatges sobre robatoris, documentals, entrevistes, llibres d’alguns lladres explicant 
les seves gestes... Així hem pogut fer un llibre molt complet, des del moment zero de 
la planificació, la biografia o orígens del lladre, fins al pas a pas de cada robatori. No 
m’esperava trobar informació tan divertida, sucosa i curiosa quan vaig començar a 
pensar el llibre. S’ha fet enorme a mesura que l’escrivia i anava estirant fils.

Una de les coses que crec que fa el llibre més interessant és que al final acaba 
essent un híbrid: és un llibre de coneixements que es llegeix amb el ritme 
d’un àlbum o un llibre de misteri. 

SR: Sí, crec que hem trobat un punt molt interessant de narració que combina molt 
bé amb les imatges. A més, la disposició de la informació fa que la lectura sigui molt 
amable, molt còmoda. I és una tema tan emocionant!

JAB: Crec que és un llibre que té molt de ritme, és com una pel·lícula d’acció, i 
és alegre i positiu, com una pel·lícula d’aventures. L’estructura es va repetint en 
cada robatori, però incorpora variables estètiques, de paleta de color i de diferent 
plantejament de premsa, d’acord amb cadascuna de les èpoques que emmarquen 
cadascuna de les històries. Tot això hi dona agilitat i ritme, al mateix temps que 
genera la sensació d’estar llegint un diari. Crec que es juga molt amb la sorpresa i 
l’humor i, a més, “aquest llibre està basat en fets reals”.

Al llibre heu reconstruït nou grans robatoris de la història que tenen un ele-
ment en comú: en destaqueu l’enginy i la creativitat que es necessita per dur-
los a terme, i tots són robatoris sense violència ni odi. De fet, fins i tot ens 
cauen simpàtics els protagonistes… 

SR: Quan vaig fer la selecció vaig intentar que no hi hagués violència, que se’n 
destaqués la creativitat i l’originalitat. La part prèvia, la planificació, era la cosa 
que més m’interessava. A més, amb el llibre t’adones que la part difícil no és el 
robatori, sinó escapar-se amb el botí i viure. Molts van ser capturats després del 
robatori. Pocs van poder viure tranquil·lament i amb un final feliç. No és una carrera 
recomanable [riu]. Crec que el llibre ens demostra que no paga la pena viure de 
robatoris, i no ho tractem des d’un punt de vista moralista. Tots els personatges que 
aconsegueixen escapar-se ho fan a costa de renunciar a tota la seva vida.

JAB: Sí, com t’he dit és com un llibre d’aventures. De fet, alguns dels robatoris han 
inspirat pel·lícules. Són casos curiosos, sorprenents fins i tot. Gairebé tots deixen 
un somriure a la cara i d’alguns se n’ha parlat molt, com el del Dioni a Espanya. 
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I un altre element que destaqueu és, per descomptat, intrínsec a la vida: l’at-
zar i la sort. 

SR: Completament, la sort sempre intervé en la nostra vida inevitablement. La 
nostra missió és intentar obrir moltes finestres perquè la sort pugui entrar per una 
d’elles. En aquestes gestes la sort hi intervé, però tu com a lladre has d’intentar 
preveure totes les possibilitats perquè la cosa vagi bé. Si a la vida fem les coses en 
detall amb tot allò que podem controlar, segurament la sort jugarà a favor nostre.

Mirant el teu portafoli, Julio Antonio, veiem la capacitat que tens per dur el 
teu estil al terreny que necessita cada obra. Quins referents pictòrics tenies 
quan vas il·lustrar el llibre? Què t’ha resultat més complicat?

JAB: Acostumo a ser bastant versàtil a l’hora d’adaptar la meva feina al que 
m’encarrega el client. He treballat durant molts anys en disseny gràfic i expositiu, 
i per això he après a entendre i escoltar el client per intentar donar-li el que ne-
cessita dins l’arc estètic en què em trobo còmode. 
En aquest cas vaig intentar adaptar el meu treball a una estètica més pròpia 
d’adult o juvenil. Quant a referents, sobretot van ser il·lustradors de premsa dels 
anys 60 i 70. La cosa més complicada va ser conjugar aquesta estètica amb 
l’economia de recursos i colors mantenint-me fidel a les imatges de referència, 
perquè gairebé totes les il·lustracions s’han fet a partir de les fotografies reals que 
van aparèixer a la premsa. 
A més, és un llibre extens, que porta molta feina i que s’ha realitzat en moments 
difícils durant el confinament. Em va resultar complicat, però també he de reco-
nèixer que em va mantenir ocupat. Al final el resultat ha estat molt satisfactori i 
sorprenent per a mi, i tot l’equip n’estem molt contents. 
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Soledad Romero va treballar de dissenyadora gràfica en publicitat durant molts 
anys, fins que ho va deixar per viure envoltada de llibres: els pensa, els edita, els 
dissenya i també els escriu. 
Julio Antonio Blasco, també conegut com a Sr. López, és il·lustrador i 
dissenyador gràfic, amant dels desafiaments i amb molts llibres infantils a 
l’esquena. 
Junts han format un tàndem molt atractiu amb el llibre Robatoris de llegenda, 
editat per Zahorí (2020). Un llibre de coneixements amb el ritme d’un llibre de 
misteri recomanat per a lectors a partir de 9 anys. I si ja heu tastat  
la proposta i us ha agradat, ens ha explicat un ocellet que en preparen una 
segona part amb fugides llegendàries. 




