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“Els gorros personalitzats humanitzen un 
entorn sanitari que beneficia metge i pacient”

Robin Hat dissenya i elabora cas-
quets de quiròfan estampats i perso-
nalitzats. Amb presència en més de 
catorze països, han exportat el lema: 
“Ser seriós no significa ser avorrit”. 

D’on sorgeix la idea de posar 
color als casquets de quiròfan? 

Treballava en una important empre-
sa de la indústria farmacèutica quan 
se’m va ocórrer regalar gorros de te-
la estampats a un grup de cirurgians 
clients meus. Al final, me’ls van aca-
bar pagant i tot. No vaig trigar en veu-
re que això podria tenir demanda. 

Quin és el camí recorregut per 
Robin Hat des del 2015 fins ara? 

Vam començar a vendre localment. 
Al cap d’uns mesos, vam crear el nos-
tre primer e-commerce i llavors vam 
passar al nivell estatal. Ara ja som 
presents en més de 14 països. 

¿Té efectes en el personal 
sanitari i els pacients que el 
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Són molt diverses i depèn molt de si 
destaquen el comecocos, les flors i 
els personatges de dibuixos i de cò-
mic. També personalitzem dissenys 
però, sobretot, ens demanen color. 

Com és el procés de creació? 

Tenim un equip dedicat a fer recer-
ca de dissenys que creuen que po-
den funcionar i a buscar proveïdors 
de teixits nacionals i internacionals. 
Per a la producció, treballem amb 
personal propi i tenim quatre tallers 
externs, tots al Vallès i al Maresme. 

Quines xifres de distribució i 
facturació teniu?  

L’any passat vam acabar amb 
45.000 unitats venudes i aquest la 
previsió és superar les 75.000. El 
2020 ens agradaria arribar a les 
100.000 unitats.  

Com sorgeix l’opció d’exportar?  

El 2016 ens van plantejar l’opció de 
vendre a través de marketplace. 
Vam començar per Europa i, en 
aconseguir vendes immediata-
ment, vam començar a mirar cap a 
altres mercats. Els següents van 
ser els EUA, el Canadà, el Japó i Mè-
xic. Ara tenim una delegació a Xile 
per donar cobertura a quatre països 
i, des de fa poc, hem sumat Austrà-
lia a la llista de països Robin Hat. 

Quin suport us ha donat BBVA 
en el vostre projecte? 

Des del primer moment ens ha donat 
suport en tots els sentits. A més, com 
que l’operativa online és senzilla i àgil 
ens facilita molt més el dia a dia.

a una intervenció comporten molts 
nervis, sobretot en el cas dels paci-
ents, i sovint els ajuda a relaxar-se. 
L’efecte està contrastat en adults 
però, sobretot, en infants. 

Jugueu amb Robin Hood. En què 
us hi voleu assemblar? 

Igual que aquest personatge, vam 
néixer amb un ADN solidari. Col·la-
borem amb ONG locals i nacionals 
relacionades amb la sanitat. De fet, 
la primera venda va servir per aju-
dar un matrimoni que estava fent 
un tractament i no tenia com pagar 
el combustible per tornar a casa. En 
sentir-los, els vaig oferir els diners 
que tenia de la venda dels gorros. A 
partir d’aquí, tot es va precipitar: 
vendríem casquets i ajudaríem els 
altres. Recaptem diners per a La 

Marató de TV3 i col·laborem amb la 
Fundació CurArte, Pallapupas, la 
Fundació Elena Barraquer i moltes 
altres. 

Quines peticions de disseny 
rebeu? 
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Entrevista a Javier Garrido, cofundador de Robin Hat, empresa que produeix casquets  
de quiròfan estampats o fins i tot amb dissenys adaptats a la petició del client 
 

casquet no sigui el verd 
habitual? 

És un efecte dual. Per una banda, 
permet que el personal sanitari mos-

tri la seva personalitat i, per l’altra, 
els gorros personalitzats humanit-
zen un entorn sanitari que beneficia 
metge i pacient. Els moments previs 

Xavier Mas i Javier Garrido, cofundadors de Robin Hat. P. VIRGILI

Sol Picó fa ballar València a Manresa

rins en un escenari de minimalisme 
mític, amb una cortina d’aigua 
translúcida que afavoreix recursos 
lumínics, com en la brillant repre-
sentació del goig pirotècnic de Sant 
Joan, i dos ramals d’aigua, la séquia 
del títol que amara tot l’espectacle. 

La lectura contemporània és jo-
iosa i desvergonyida des del prin-
cipi, quan es reivindica Chimo Ba-

Sarri, Sarri de Kortatu, una banda 
valenciana pot bufar un tema de 
Bayo ballant amb una companyia 
de dansa contemporània. 

El tro del cant de batre 
L’espectacle camina sol gràcies a la 
interacció entre coreografia i músi-
ca i a la successió d’estímuls escè-
nics: uns versos d’Estellés, un llan-
çament de pinyols, una processó 
que podria acabar com el rosari de 
l’Aurora, un pasdoble ballant a ter-
ra, una tomatina suggerida, un bes-
tiari per a una nova falla, un ball per 
al trinquet i l’aparició a la platea de 
Carles Dénia, el tro del cant de batre, 
entre d’altres. 

Tot i la diversitat d’elements 
convocats, tant la coreografia de Pi-
có com l’escenografia de Joan Man-
rique i el vestuari de Joan Miquel 
Reig hi atorguen un sentit. És un 
minimalisme estètic de peces sen-
zilles que evita la temptació de l’ex-
cés faller que sovint aboca a ressal-
tar la part grotesca de la festa. A 
Animal de séquia hi ha vida, molta, i 
també una porta oberta a remenar 
les arrels sense adormir-se en el 
formol de la folklorització i sense 
haver de caure en el parany de voler 
intel·lectualitzar la paella.e

La coreògrafa passeja ‘Animal de séquia’ a la Fira Mediterrània

ARTS ESCÈNIQUES

yo, la Ruta del Bakalao i Así me gus-
ta a mí com a part integrant de la 
cultura popular valenciana: el dret 
a decidir el camí a l’èxtasi. Els hu-
ha de la màkina van predisposar el 
públic del Kursaal, que gairebé 
una hora i mitja després va dedi-
car una llarga ovació a tots els res-
ponsables d’Animal de séquia. Si 
l’Orfeó Donostiarra va reinventar 

Crònica

P
ocs espectacles reflectei-
xen tan clarament l’àni-
ma de la Fira Mediterrà-
nia de Manresa com Ani-
mal de séquia, el projecte 

de la coreògrafa Sol Picó que dijous 
va omplir el Teatre Kursaal de la ca-
pital del Bages. La fira es vol projec-
tar mirant les arrels amb voluntat 
contemporània, fent de la tradició 
popular un material artístic del pre-
sent. Justament és el que ha fet Sol 
Picó amb diferents episodis de la 
tradició popular valenciana, fent 
ballar costums, símbols i mites lli-
gats a la feina, el festeig, la pena i, es-
clar, la festa; perquè, al cap i a la fi, 
hem vingut a divertir-nos plegats. 

Picó es reserva tot just uns mi-
nuts a l’escenari perquè el protago-
nisme és de la Banda Chapicó: vuit 
ballarins i la trentena de músics 
d’una banda simfònica a la valenci-
ana dirigida per Jesús Salvador 
Chapi. Com que l’ànim és col·lectiu 
i participatiu, Picó fa que els músics 
també ballin i juguin amb els balla-

MANRESA

XAVIER CERVANTES

Col·lectiu  
A ‘Animal de 
séquia’ hi 
participen 
vuit ballarins i 
una trentena 
de músics

Un moment de l’espectacle Animal de séquia a Manresa. TXUS GARCÍA / FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
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