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Diversos autors, Mecanoscrit 1986 1987
1988 1989. Pleniluni. Alella, 1990.

L
a coberta és un prodigi de mal
gust. Sota el títol –premi Me-
canoscrit, en caixa alta i lletres
vermelles, els quatre anys, del
1986 al 1989, en negatiu dins

una pastilla negra, i diversos autors,
també en vermell però en caixa baixa,
els tres elements estesos per tot l’am-
ple de caixa–, dues M, la primera in-
vertida sobre la inferior, com si en fos
un reflex, separades per un rombe
groc, i el fons, un blau gairebé cel amb
vetes potser de marbre. A la contraco-
berta, en una pastilla de text reservada
sobre una sanefa de fons que recorda
les tovalles d’hule llegim unes paraules
extretes del pròleg: «Per joves no ens
podem queixar! Ara mateix tenim la
fornada dels “Escrit abans dels trenta”.
Afegim-hi aquests d’avui que ho han
fet abans dels vint... Benvinguts», i els
noms dels vint-i-dos autors dels quals el
volum recull conte. La portada interior
aclareix que el Mecanoscrit –aquí en
desapareix la paraula premi– és “con-
vocat per l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana”. Als crèdits esbri-
nem que el disseny de la coberta és de
Pan/Infografía Selecta, i s’hi precisa
que el tiratge ha estat de mil exem-
plars, una dada que s’agraeix i que
malauradament cap editor, o gairebé,
té avui entre nosaltres l’escrúpol d’es-
tampar amb semblant nitidesa.

L’ORIGEN D’AQUEST PREMI
Signa el pròleg, Gent jove, pa bo!, Joa-
quim Carbó, en què fa una defensa al-
hora planera i intel·ligent de la bondat
del premi, des de la modèstia més sana:
“En cap cas les bases del premi no re-
clamen que l’obra guanyadora hagi de
ser genial, sublim, perenne o excepci-
onal”, sinó només la millor de les pre-
sentades a parer d’un jurat ben con-
cret. El premi, explica Carbó, “és
factible per la generositat de l’autor del
Mecanoscrit del segon origen, que va cedir
l’import del seu Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes a l’Associació d’Es-
criptors perquè portés a terme un
projecte cultural”. El gest de Pedrolo va
permetre que en les primeres edicions
el jurat premiés un treball i en menci-
onés quatre o cinc més; en les quatre
edicions següents, les que aplega el
volum, es va destacar en un mateix pla
cinc, sis o set narracions, escollides
cada any entre més d’un centenar. La
publicació és austera. Després de l’any
de la convocatòria en portadeta, el
nom de l’autor i una única dada sobre
ell, la seva població; a continuació el
títol del conte i, a text seguit, ja el lle-
giu. En acabar, podeu començar el se-
güent, per rigorós ordre alfabètic
d’autors, a pàgina dreta.

Si hi tafanegeu, descobrireu els pri-
mers tempteigs d’alguns noms que,
més de 15 anys després, van fent el seu
soroll, com ara el poeta Miquel Bezares,
de Llucmajor, i el periodista Fran-
cesc-Marc Àlvaro, de Vilanova i la Gel-
trú. I encara una altra curiositat, ara
que les pells de colors diversos sembla
que fan basarda, el conte de Yevonne
Wong So, que diu, i qui ho pot discutir,
que és de Barcelona.
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El castell de Cheverny, un dels molts models reals d’Hergé

El món segons Hergé
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Michael Farr, Tintín: El somni i la
realitat. Zendrera Zariquiey.

Barcelona, 2002.

T
intín: El somni i la realitat, és un
llibre visual, gairebé un lli-
bre objecte tant per la seva
presentació com pel seu ob-
jectiu: mostrar, evidenciar,

els fonaments reals sobre els quals es
va desenvolupar l’univers narratiu de
les aventures de Tintín. El camí triat
per Michael Farr, l’autor, per desvelar
les bases de la ficció recreada per
Hergé, segueix les traces de la docu-
mentació utilitzada per a la realitza-
ció de la seva obra. El llibre mostra, o
es refereix a, una part molt impor-
tant del material gràfic i documents,
llibres i reportatges que l’hi van sub-
ministrar la informació sobre fets,
persones i llocs que havien d’inter-
venir en les seves narracions.

Aquesta recerca ordenada segons
la cronologia de la creació dels dife-
rents àlbums de la saga ens apropa a
una de les claus del seu èxit: la síntesi
entre realitat i fantasia, o sigui, la
capacitat per a inscriure els produc-
tes de la imaginació dins de coorde-
nades creïbles i d’alguna manera
properes a l’experiència dels lectors.

Aquest aspecte creatiu, comú a
d’altres autors de la cultura popular
d’evasió, presenta en Hergé una se-
ductora i elaborada conjuminació de
contraris, tant en el camp gràfic com
en el del seus guions. En el primer
terreny sorgeix la paradoxa quan l’e-
fecte realista s’aconsegueix amb la
depuració estilística caricaturesca. La
reducció de les formes als seus con-
torns, l’esquematisme del rostres i
els colors plans, no van ser obstacles
per a establir una relació evident
amb les referències. Aquests signes
artificials, però, de clara lectura, es
reforçaven amb la introducció d’ele-
ments parcials però significatius en
el relat que l’ull del lector identifica
amb una referència de la seva realitat
propera o coneguda: edificis i ele-
ments urbans, vestits, trens, vaixells,
cotxes, avions...

En el terreny del contingut de les
aventures, els guions feien compati-
bles situacions improbables amb una
contextualització que, gràcies a ele-
ments trets de l’experiència social o
d’estudis científics, era generadora
de credibilitat. El cas mes paradig-
màtic d’aquesta harmoniosa convi-
vència és segurament el que ens ofe-
reixen els dos àlbums de l’aventura
lunar, tot i que abans d’arribar a
aquest equilibri existeix un procés
d’acomodació de tendències centrí-
fugues en els components narratius.

EVOLUCIÓ CAP A L’EQUILIBRI
Tintín neix com un producte per a
infants, públic que continuarà sent el
majoritari tot i la permanència fidel
de molts dels antics lectors. Les seves
narracions estaran dominades, en els
seus inicis, com la gran majoria dels
productes culturals d’evasió per nens
de llavors, per la fantasia fàcil, l’exo-
tisme esbiaixat de colonialisme i l’a-
ventura dominada per l’acció simple
i dinàmica. Tot i això, la intenció més

propagandística que pedagògica si-
tua Tintín en contextos molt com-
promesos amb el moment polític
d’aleshores. No es gens estrany que
els tres primers àlbums es vertebrin
al voltant de l’anticomunisme, el co-
lonialisme etnocèntric i l’antiameri-
canisme, respectivament. Malgrat
que l’autor situï aquesta darrera po-
sició com a prova d’equidistància
democràtica amb la primera, el cert
és que, ben al contrari, són elements
coherents dins de la ideologia ultra-
dretana d’aquells anys 1929, 1930 i
1931, en què militava al diari belga Le
XXe Siècle i el seu suplement infantil,
Le petit Vingtième, és on es van publi-
car les primeres aventures de Tintín.
Ideologia que rebutjava tant els can-
vis socials revolucionaris que llavors
es produïen com el sistema demo-

cràtic dels Estats Units i el seu capi-
talisme allunyat de la idealització de
l’aristocràcia.

És en El Lotus blau, el seu cinquè àl-
bum, quan les aventures de Tintín fan
un salt cap a la maduresa i la credibi-
litat, tal com assenyala Farr. En aquest
àlbum la contextualització defuig el
parany dels estereotips en què havia
caigut abans i el ritme narratiu s’or-
dena i supera el caos de la improvisa-
ció continua. D’aquesta manera Hergé
aconsegueix l’equilibri creatiu que ca-
racteritzarà una època daurada de la
seva creació i que es perllonga fins a
Vol 714 a Sydney, amb què inicia una
decadència confirmada amb Tintín i els
pícars.

Un altre aspecte a destacar d’El somni
i la realitat és la seva amena investiga-
ció àlbum a àlbum sobre la mutabilitat
de l’obra protagonitzada per Tintín,

mitjançant la comparació de les dife-
rents edicions, del blanc i negre als
colors dels primers àlbums o la recerca
dels lligams amb el seu entorn socio-
polític. Així, resseguim el llarg seguit
d’actualitzacions de moltes aventures i
que van ser originades en moltes oca-
sions per l’adequació de la documen-
tació gràfica, desfasada per l’evolució
del mitjans de transport, essencial-
ment. Però altres adaptacions van te-
nir com a causa canvis polítics, com els
succeïts a Palestina, el primer escenari
de Tintín al país de l’or negre, la correcció
política dels diferents mercats o l’ana-
cronisme dels continguts ideològics de
les primeres obres llastrades de patri-
oterisme i excés pedagògic.

L’obra d’Hergé, o més concretament
les aventures de Tintín, han generat
prou literatura, tant d’anàlisi com de

recreació del seu univers narratiu. Ai-
xí, el clàssic i imprescindible Converses
amb Hergé, de Numa Sadoul (Editorial
Juventud), va establir en una llarga
entrevista el lligam entre l’autor i la
seva obra. Sobre aquesta relació tor-
naria Pierre Assouline a Hergé (Editori-
al Destino), biografia que a més de l’a-
menitat, documentació i contextualit-
zació, ofereix la necessària distància
amb la personalitat de l’historietista
belga i la seva evolució.

ALTRES OBRES SOBRE HERGÉ
Hergé y los bigotudos, de Philippe Goddin
(Editorial Juventud), novel·la el procés
de creació de la fallida Tintín i els pícars.
I productes com ara El museu imaginari
de Tintín i els Il·lustres, dedicats respec-
tivament a Tornasol i Haddock, són
intents de perllongar el seu univers
mes enllà de les narracions.


