
cultura / espectacles DIMECRES
80 10 DE JUNY DEL 2009

ART 3 DESAPARICIÓ

Sostreta a París 
una llibreta amb 
dibuixos de Picasso

LAIA ZIEGER
BARCELONA

La peça, valorada 
en 8 milions d’euros, 
va ser vista dilluns 
per última vegada

E
ls museus i les sales d’ex-
posicions sempre han estat 
un lloc de predilecció per 
als lladres, a causa dels alts 

preus que pot aconseguir la venda 
d’obres d’art exclusives en el mer-
cat negre. El museu Picasso de Pa-
rís s’ha convertit en l’última vícti-
ma d’aquest tipus de delictes. Ahir al 
migdia, la prestigiosa institució va 
constatar la desaparició d’una de les 
peces de la seva col·lecció, quan un 
dels treballadors va efectuar casual-
ment un inventari, ja que dimarts és 
el dia de tancament del museu però 
es trobava excepcionalment obert 
per als veïns del barri, segons va in-
formar l’emissora de ràdio france-
sa LCI.
 L’objecte robat és un quadern  
que conté 33 dibuixos realitzats per 

Pablo Picasso, entre el 1917 i el 1924, 
amb llapis de mina de plom sobre 
paper per a tinta. Aquesta llibreta, 
que té una tapa vermella on figura 
la inscripció «Album» en lletres dau-
rades, està valorada en uns 8 milions 
d’euros. 
 El robatori, segons va informar el 
ministeri de Cultura francès a través 
d’un comunicat, hauria tingut lloc  
entre dilluns a la tarda i ahir al ma-
tí. Christine Andrè, responsable de 
premsa de l’organització dels mu-
seus francesos, va admetre: «El llibre 
encara va ser vist dilluns a primera 
hora de la tarda».
 
INVESTIGACIÓ OBERTA / Aquesta desa-
parició està sent investigada per la 
policia judicial i l’oficina central de 
lluita contra el trànsit de béns cultu-
rals (OCBC, en les seves sigles france-
ses), però l’absència de càmeres de 
seguretat a la sala on hi havia la lli-
breta fa més difícil tota aquesta in-
vestigació. Segons les primeres da-
des de la policia, la peça era en una 
vitrina tancada que només es podia 
obrir amb eines molt específiques. 
No obstant, de moment, no s’han 

33 A dalt, una vitrina similar a la que contenia el quadern desaparegut. A sota, un dels croquis de Picasso.

AFP / ERIC FEFERBERG 

Salé, que és el que alberga el 
museu Picasso, hi té lloc en 
l’actualitat l’exhibició itine-
rant La Coupure, de l’artista 
Daniel Buren, cosa que di-
ficulta bastant la vigilància 
de tot el conjunt de l’edifici. 
  Durant les últimes dèca-
des, a la vegada que es dispa-
rava el preu de l’obres de l’ar-
tista malagueny en el mer-
cat de l’art, es va registrar 
un augment del nombre de 

robatoris –o d’intent– de les peces 
firmades per ell. El 2007, per exem-
ple, una banda va sostreure dues 
obres del pintor que la seva néta, Di-
ana Widmaier-Picasso, conservava 

a casa seva, a París. Però un any més 
tard, les dues obres, Maya à la poupée 
(1938) i Portrait de Jacqueline (1961), 
van ser recuperades per la policia.  
El 2004, el museu Georges Pompidou 
de París també va registrar el robatori 
d’una naturalesa morta de l’artista, 
que va ser trobada al cap de tres me-
sos. No obstant, el principal robatori 
d’obres de Picasso va ser comès l’any 
1976, quan 118 peces van desapa-
rèixer  de la seu del museu a Avinyó.
    Situat al cèntric barri parisenc 
del Marais, el Museu Picasso va ser 
creat pels hereus del genial artista 
el 1979 i alberga alguns centenars 
de pintures, escultures i també ce-
ràmiques. H

trobat proves que indiquin que el 
robatori hagi requerit l’ús de la for-
ça, ja que cap pany està malmès.
         L’agència de notícies France Pres-
se va informar que al pati de l’Hotel 

FERRAN NADEU

CARLO-MÔ, CAVALLER DE L’HUMOR
Barcelona q Amb aquest aspecte, com un cavaller errant de l’humor, amb 
una pesant armadura de llauna, es va passejar ahir el clown Carlo-Mô 
per la plaça d’Universitat. L’actor promocionava el seu nou espectacle, 
Colirios de grandeza, que estrenarà, amb Mr. Di, a la Sala Muntaner el 20 
de juny. Un xou sobre les armadures repressives amb què tapem la nostra 
innocència i il·lusions i que tant ens compliquen la vida.


