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PRòLEg

Parlar d’en Tintín, del Milú, del capità Haddock, del professor Tor-
nassol o dels detectius Dupond i Dupont –que no són germans, 
que en anglès es diuen Thomson i Thompson i en castellà Hernán-
dez i Fernández- és parlar d’uns molt bons records de bona part 
de la infantesa i la joventut catalana de diverses generacions que 
vam gaudir, i seguim gaudint encara, amb les aventures i peripècies 
d’aquest periodista tan singular i el seguici que l’acompanya. 

Gairebé ja està tot dit, escrit i llegit sobre l’obra del dibuixant Her-
gé. Dels llibres de Tintín se n’han venut 230 milions d’exemplars, i 
han estat traduïts a més de 100 llengües, des de les més parlades a 
dialectes molt locals, gairebé desconeguts. 

El fet de poder llegir en Tintín en català és el motiu que ha impulsat 
quatre destacats “tintinaires” a escriure aquest llibre, un relat amb 
alguns ingredients dignes del nostre personatge, que ens ensenya els 
herois –crec que aquesta és l’expressió adequada- i les aventures que 
van viure perquè, entre altres perles, poguéssim saber com renegava 
el capità Haddock en català: “Mil milions de llamps i trons!”.

Els llibres d’en Tintín van arribar a Catalunya l’any 1952, en llengua 
castellana, amb El Secret de l’Unicorn i El tresor de Rackham el 
Roig. No fou, però, fins a l’any 1964, un cop superada la censura 
espanyola, que, pels volts de Sant Jordi, l’Editorial Joventut va pu-
blicar Les joies de la Castafiore, el primer Tintín en català. I tot se-
guit se’n publicaren més fins a completar-ne la col·lecció, cosa que 
posa de manifest la gran acceptació que van tenir a casa nostra, i 
més tenint en compte que cada àlbum valia cent pessetes, una xifra 
considerable per a aquella època. 

En un pròleg com aquest, cal que recordem i tinguem ben presents 
les persones que van fer possible que Tintín es publiqués i llegís en 
català: el propietari de l’Editorial, en Josep Zendrera; la seva filla 
Conxita, cap del departament de publicacions infantils; en Marià 
Manent, el director literari; el seu fill Albert, corrector; i el traduc-
tor, el terrassenc Joaquim Ventalló, a qui hem d’agrair especial-
ment la seva gran tasca, ja que va fer servir un català culte, pulcre i 
planer, d’una gran qualitat tècnica, que se cenyia molt al còmic ori-
ginal i que va ser molt respectuós amb els noms dels personatges. 
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LES TRADUCCIoNS AL 
CATALà DE TINTíN

L’èxit de Les aventures de Tintín en la versió catalana no hauria 
estat el que realment va ser sense la col·laboració necessària d’un 
traductor com Joaquim Ventalló.

Una traducció que, segons els experts, va assolir un grau d’excel-
lència molt difícil d’igualar. Ja el mateix any 1964, un crític escrivia: 
«La traducció de Joaquim Ventalló està construïda amb una llengua 

>  Joaquim Ventalló i Vergés (1899-1996), vist pel dibuixant Valentí Castanys. 
Fons Família Vinyes-roig.
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MARxANDATgE 

Una part molt important del negoci que es mou al voltant del còmic 
i dels seus personatges és el marxandatge. La facturació dels pro-
ductes derivats de Les aventures de Tintín és astronòmica i esfere-
ïdora, ja que pocs aficionats es poden resistir a les meravelles amb 
què els bombardegen constantment.

La qualitat dels productes en resina i plom, elements d’alt preu i 
bon acabat, a l’abast de poques butxaques, comencen a conviure 
amb el plàstic, molt més assequible.

Gairebé la totalitat del marxandatge tintinaire ve de fora, però a 
casa nostra també s’han posat alguns granets de sorra per conso-
lidar aquest castell. 

>  Inauguració Tintín barcelona, l’any 1992. botiga de venda exclusiva de 
productes d’Hergé, situada al passeig de Sant Joan, de barcelona. A la 
imatge Joaquim Ventalló el dia de la inauguració. El Periódico de Catalunya / 
Fons Família Vinyes-roig 
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TINTíN ALS MUSEUS

No només trobem Les aventures de Tintín en llibreries i bibliote-
ques. Institucions tan serioses i acadèmiques com alguns museus 
del país també han dedicat un raconet als nostres amics de paper.

Ja en l’ara llunyà any 1984 vam poder gaudir a la Fundació Joan 
Miró d’una doble exposició que, amb el títol “Tintín a barcelona”, 
mostrava, d’una banda, “El museu imaginari de Tintín” i, de l’al-
tra, l’“Homenatge a Hergé”, amb obres de diversos pintors i di-
buixants. Els comissaris van ser Manuel Huerga, el dibuixant Peret 
i Joan bufill.

>  Duphine aparegut a l’àlbum de Tintín al Tibet, exposat davant del Centre 
Cultural de Can Fabra, Sant Andreu de Palomar (barcelona), durant la 
inauguració de l’exposició de «Tintinaires de Catalunya». Xavier de la Cruz.
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>  Valls (2009) >  Ciutat de Mallorca (2010)

>  Terrassa (2011) >  Sant Andreu de Palomar, barcelona (2012)
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joan laPorta estruCH 
(advocat i ex president del f. C. Barcelona)

Programa emès el 25/12/2008

“Tintín (Koeman) va marcar el gol que ens va donar la primera 
Champions, en el minut 111, a l’estadi Wembley, i me l’imagino 
celebrant-ho amb el capità Haddock i el Milú saltant d’alegria.”

alfred rodrígueZ PiCó 
(meteoròleg)

Programa emès l’1/1/2009.

 “Vaig començar a llegir Tintín als cinc anys, i el primer volum que 
em va enganxar va ser Les 7 boles de cristall. Els fenòmens meteoro-
lògics que hi apareixen són increïbles. Hergé es documentava molt, 
però molt, per als fenòmens meteorològics, igual que per a totes les 
matèries que tractava.”

 “En la pròxima vida m’agradaria néixer Haddock.”

ConCePCión Zendrera tomás 
(editora i traductora de Les aventures de Tintín al castellà) 

Programa emès el 26/7/2009.

“Vaig convèncer el meu pare perquè publiqués els àlbums de Tintín.”

“Hergé era molt senzill, no tenia cap pretensió. Deia que feia ninots.”

rafael vallBona i sallent 
(periodista, escriptor i guionista de ràdio i televisió)

Programa emès el 2/8/2009

“El que en primer lloc valoro de l’obra d’Hergé és la minuciosa docu-
mentació històrica i el treball de recerca documental que feia és dig-
ne del que avui dia podria ser una gran superproducció del cinema.”


