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Tintín i Milú, herois de còmic analitzats per Soldevilla

T de Tintín
A S S A I G

A R N A U C Ò N S U L

Joan M. Soldevilla, L’abecedari
de Tintín. Pistes per endinsar-se
en el món de l’intrèpid reporter.
Pagès Editors. Lleida, 2002.

A
bans de cap altra
consideració, cal que
em disculpi davant
tots els tintinòlegs
pel títol de l’article,

especialment davant aquells
que hagin entrat al món del
reporter belga en les edicions
en català de l’editorial Joven-
tut –com un servidor–. La T
sempre serà de tanoca i serveix
per distingir en Dupont d’en
Dupond, amb D de dimoni. Ig-
noro si Concepción Zendrera,
autora de la versió castellana,
també va recórrer a un joc si-
milar per distingir Hernández
i Fernández, o si amb el canvi
de noms en va tenir prou, pe-
rò el cas és que Joaquim Ven-
talló, que va traduir els àl-
bums de Tintín al català als
anys seixanta, conscient que
calia acostar als més joves una
llengua prohibida, va optar
per aquest adjectiu poc cor-
rent, segurament amb la in-
tenció d’enriquir el vocabulari
d’uns lectors no avesats a en-
frontar-se amb textos en cata-
là. Zendrera, en canvi, va in-
fantilitzar al màxim el llen-

guatge per fer-lo més fàcil per
als nens. Potser massa, ens diu
Joan M. Soldevilla en el capítol
T de Traducció d’aquest estudi
sobre el món creat per Hergé
que va merèixer el 1r premi
Rovelló d’assaig sobre litera-
tura infantil i juvenil 2002
que atorga l’Ajuntament de
Mollerussa (Pla d’Urgell). No
és que l’autor prefereixi l’op-

ció culta de Ventalló (de fet,
col·labora en la retraducció
dels àlbums que du a terme
l’empresa gironina Link), però
la comparació li serveix per
presentar-nos un dilema lin-
güístic que cap aficionat a les
aventures de Tintín no s’havia
plantejat i que no fa sinó
augmentar el carisma del
personatge.

L’estructura que fa servir
Soldevilla per ordenar la in-
formació d’aquest volum és
original, a la vegada que pu-
rament anecdòtica: un abece-
dari de temes que li permeten
saltar d’aventura en aventura
per buscar l’essència del per-
sonatge, d’una banda, i la del
món d’estudiosos i fans que

s’ha multiplicat al seu
voltant, de l’altra. Així,
des de la A d’Amistat fins
a la Z de Zoo, aquest tin-
tinòleg barceloní que
viu en terres gironines
enllaça vint-i-cinc temes
amb la intenció de pas-
sejar-se de dalt a baix i
de baix a dalt –un cop
més– pels àlbums de
Tintín. Vint-i-cinc? Sí: la
Y no dóna opcions, com
comprovaran els lec-
tors, que aplaudiran el
cop d’efecte que Solde-
villa es treu de la mà-
niga. Tal com va dir Te-
resa Duran a la presen-
tació del llibre, els te-
mes triats són gairebé
arbitraris, ja que per a
cada lletra l’autor
n’hauria pogut triar
d’altres i el conjunt no
se n’hauria ressentit
(exceptuant la A d’Amis-
tat, la D de Dibuix i la H
d’Hergé, que són im-
prescindibles; i els que
amaguen retrats dels

personatges principals, com
ara la I d’Insult i la W de Whisky,
que són per al Capità Had-
dock). Tintín no s’esgota amb
aquests articles. És segur que
l’autor, que ha fet conferènci-
es i cursos a la Universitat de
Girona sobre la vida i miracles
d’aquest periodista amb tupè
a qui no veiem mai exercir la
seva professió, té tot un altre

tintincionari –el terme és seu–
al calaix, amb els temes des-
cartats.

Ara bé, la tria que fa Solde-
villa no té cap però, perquè
conjuga de manera intel·li-
gent l’anàlisi de l’entorn del
seu creador o de l’obra en si
mateixa, com l’excel·lent ca-
pítol B de Bordúria, en què in-
tenta resoldre una de les pre-
ocupacions de qualsevol fan
(“Com recoi deu ser aquest
país enemic dels sildaus?”),
amb reflexions diverses i di-
vertiments que portaran el
lector a rellegir-se les diferents
aventures de Tintín per bus-
car-hi el seu figurant preferit
(quídam en el llenguatge d’a-
quest abecedari).

TINTÍN I SHERLOCK HOLMES
Els incondicionals del perso-
natge, a més, reconeixeran els
paral·lelismes entre aquest he-
roi i un altre que, de ben segur,
molts d’ells també idolatren,
com és Sherlock Holmes, i se
sorprendran, directament, de
la quantitat de quilòmetres que
el protagonista i el seu insepa-
rable Milú (algú havia pensat
mai que l’entranyable foxterri-
er té tots els atributs contraris
del seu amo?) recorren per dins
i per fora del planeta. I tot ple-
gat amanit amb una prosa àgil
i irònica que no perd de vista,
en cap moment, que Tintín és
una creació lúdica i que, com a
tal, desperta passions però de-
mana un tractament distès i
amè. Perquè, finalment, l’ob-
jectiu de l’autor no és pontifi-
car sinó arrencar al lector les
ganes de recuperar (o iniciar-se
en) la lectura d’uns àlbums que,
arreu del món, es consideren
una referència cultural col·lec-
tiva imprescindible. Jo encara
diria més: necessària.

Aires de nostàlgia
N A R R A T I V A

P E R E C U L L E L L

Marek Halter, El vent dels
khàzars. Traducció de Teresa

Porredon. Proa.

Barcelona, 2002.

“D
iu la llegenda
que quan el
vent dels
khàzars bufa
de temporal

a la mar Càspia, ho esborra tot.
Les petjades dels animals i dels
humans en el desert o les
muntanyes, els treballs dels
homes, els camps, les cultures,
les cases, ho converteix tot en
pols. El vent dels khàzars es-
borra les empremtes del pas-
sat, com han estat esborrats els
mateixos khàzars. Només dei-
xa darrere seu l’olor del mar i
la nostàlgia del passat”.

Mai, però, el vent dels khà-
zars bufa de temporal, assegu-
ren els més ancians habitants
de Bakú. En canvi, avui el mar
Caspi fa olor de petroli i les
torres perforadores s’enlairen
amb supèrbia per xuclar el lí-
quid negre que ha d’enriquir
les empreses nord-americanes i
europees que les gestionen.
Dels khàzars, aquella civilitza-
ció que va ocupar el Caucas i la
desembocadura del Volga
quan Carlemany es feia coro-
nar emperador d’Occident,

l’Imperi de Bizanci s’estenia
fins a Rússia i el gran califa de
Bagdad propagava la fe d’Al·là,
només en queda l’enyor.

L’enyor i una moneda de
plata amb l’efígie del Kathum
Josep, amb un canelobre de
set braços al seu revers que
arriba, qui sap si per atzar, a
les mans de l’escriptor jueu
contemporani, Marc Sofer. La
qüestió és: què hi feien uns
aris abraçant la fe jueva a
l’entorn de l’any 1000? Per
què rebrota el seu record a
principis del segle XXI?

ENTRAMAT ENREVESSAT
Amb aquests vímets Marek
Halter (Varsòvia, 1936), presi-
dent de l’Institut Internacional
de la Cultura Jueva i cofunda-
dor de SOS Racisme, elabora
un cistell d’entramat enreves-
sat que pren una consistència
cada vegada més sòlida a me-
sura que desvela els secrets
dels ornaments. Alterna l’acció
de la seva novel·la entre el segle
X i el segle XXI com si el temps
es permetés el luxe de trepitjar
els seus passos. Així, rescata
una civilització oblidada per la

història, descobreix un santu-
ari secret congelat en el pretè-
rit, dóna llum a un món arre-
lat en l’edat fosca com si mai
hagués perdut la seva claror.
Aconsegueix, en definitiva,
convèncer el lector que no li
cal viatjar al passat, que és el
passat que s’apropa als nostres
dies sense esforç, amb una vi-
gència torbadora.

Es veu que les misèries i els
valors de les persones no han
evolucionat pas tant malgrat
les aportacions dels científics,
la revolució de les ideologies o
les innovacions de la tècnica.
És vàlid parlar, abans i ara, de
la perfídia diplomàtica, de la
discreta omnipresència de
l’espionatge o de la sospita
permanent com a mecanisme
de defensa. A l’hora de repartir
papers en el teatre del poder,
mai no és prou clar qui és
còmplice i qui no, qui sap i qui
ignora, qui és ingenu i qui fa el
doble joc, qui és eina, qui és
mitjancer, qui mou els fils, qui
és la víctima i qui es mou en la
clandestinitat.

Però tampoc es troba cap
diferència en la força impara-

ble que exerceix en els mortals
la hipnosi de l’amor. Qui pot
aturar l’embranzida d’un
somriure, la seducció d’una
cabellera de coure, l’atracció
misteriosa d’un flirteig insi-
nuat?

UNA PRESÈNCIA MAGNÍFICA
És cert que alguns dels pode-
rosos d’ahir exigien rituals ce-
rimoniosos que enaltissin la
seva majestuositat i que potser
alguns dels poderosos d’avui
prefereixen l’anonimat. Diuen
que els grans guerrers de la
història imposaven una pre-
sència magnífica, subratllada
per un aspecte ferotge i uns
guarniments esfereïdors, i és
possible que als guerrers con-
temporanis només els calgui
muscular el dit amb què pre-
men un botó. Els missatgers de
l’antigor podien tardar dos
anys a travessar Europa amb
una carta escrita a mà amaga-
da entre els plecs del vestit. Els
missatgers d’ara usen el telè-
fon mòbil, l’avió supersònic i
la televisió digital. El foc grec
atemoria els exèrcits medie-
vals que en desconeixien el se-

cret. Avui tothom sap mani-
pular explosiu plàstic i un de-
tonador.

Però les postes de sol són ir-
repetibles, com sempre, i la
suor del desig és tan embria-
gadora com mai. Una mà po-
sada al damunt d’una mà alie-
na és una bomba de rellotge-
ria. Un enigma és un esquer.
Una il·lusió empeltada amb
l’esperança és un castell de
cartes en què es fonamenta la
més folla de les empreses. L’a-
mor i l’odi, l’ambició i la ge-
nerositat, la reflexió i la im-
prudència, les veritats fràgils i
les mentides contundents d’a-
bans i d’ara s’enllacen sense
dificultat, un cop es prescin-
deix dels complements con-
junturals. Attex i Isaac es van
fondre en el destí. Sonja i
Marc hereten l’essència dels
seus esperits. Què és cert i què
no ho és? Què és ficció i què és
realitat en l’obra de Halter?
Tant li fa. L’excel·lència de
l’estructura narrativa se sot-
met als impulsos dels seus
protagonistes. Són vincles
predestinats al fracàs, passió
eterna amb els dies comptats,
només la intensitat garanteix
la incertesa del final.

“Diu la llegenda que el vent
dels khàzars...”. Els contes dels
avis esborronen la canalla,
fins que, a la impensada, un
bri d’herba s’alça tremolant.
Beneïda maledicció.


