
arribada de Tintín a casa nos-
tra va ser un fenomen singular
que va tenir diverses fites a

partir dels anys cinquanta del segle pas-
sat. Més enllà del projecte Casterman
d’editar els àlbums a partir de 1952 en
castellà, i de les edicions serialitzades a
Blanco y Negro -suplement d’ABC- i a la
revista catòlica 3 amigos -iniciades l’any
1957-, és evident que va ser l’Editorial
Juventud/Joventut qui va encapçalar el
projecte de difusió a casa nostra de l’o-
bra d’Hergé. Primer en castellà -El cetro
de Ottokar, 1958- i uns anys després en
català -Les joies de la Castafiore, 1964-,
el cert és que l’editorial barcelonina es
va convertir en la més ferma plataforma
de difusió de la sèrie. És innegable que
l’aparició a finals del anys seixanta de la
revista Tintín (1967) i més tard de la
publicació Gaceta Junior Tintín (1969) o
de les serialitzacions en català a L’infan-
til-Tretzevents o fins i tot esdeveniments
complementaris com va ser l’estrena de
El secreto del Toisón de Oro l’any 1963
o, ja més tard, pel Nadal de 1970, l’arri-
bada de la pel·lícula El templo del sol
van ajudar a popularitzar el personatge
i la sèrie; però  sempre prenent com a

van haver de tornar una mica amb la
cua entre cames a Bruguera però el
projecte era un senyal inequívoc de què
quelcom es bellugava en el món edito-
rial del país i de què els tebeos tenien
una posició extraordinàriament potent
en el mercat.

Ara bé, com va ser el procés
d’implantació de Tintín a casa nostra?
Va ser ràpid o va comptar amb dificul-
tats comercials i estructurals? Per con-
testar aquestes preguntes ens pot ser
de gran utilitat la consulta de les heme-
roteques on line dels diaris de l’època,
molt especialment de La Vanguardia, el
diari més important del país en aquells
anys i, malgrat la direcció de personat-
ges tèrbols com Luis de Galinsoga, una
mena de diari oficial de la burgesia ca-
talana. Com hem esmentat, l’editorial
del senyor Zendrera va treure al mercat
el seu primer Tintín l’any 1958 i hem de
pensar que el producte suposava una
radical novetat en el panorama editorial
del país. Un àlbum de còmics era quel-
com pràcticament desconegut a casa
nostra on el format de tebeo que s’im-
posava era el de quadernet apaïsat -
preferentment pel gènere d’aventures- i

referència els àlbums de Joventut, curo-
sament traduïts per Concepción Zen-
drera en castellà i per Joaquim Ventalló
en català en aquelles impecables edi-
cions amb llom de tela.

Quan l’any 1958, després del
fracàs de Casterman de publicar i distri-
buir directament en castellà els àlbums,
Hergé va acordar amb Luis Zendrera l’e-
dició a Espanya dels àlbums de Tintín el
panorama cultural era, més enllà de vi-
sions reduccionistes, força complex. És
evident que la valoració cultural dels te-
beos era escassa, considerats aquests
com un subproducte de consum desti-
nat preferentment als nens però, mal-
grat això, no es pot obviar que la
implantació en el teixit social de la his-
torieta era excepcional i que, específica-
ment en el camp comercial, era clar que
es tractava d’un bon negoci. El 1958 va
ser un any important en la història dels
tebeos a casa nostra doncs va ser lla-
vors quan cinc dibuixants estrella de la
totpoderosa Bruguera -Escobar, Conti,
Giner, Peñarroya i Cifré- van decidir
marxar i muntar la seva pròpia revista
autogestionada, Tío Vivo. El projecte va
durar un parell d’anys i els dibuixants
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Tintín a La Vanguardia
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Darrera capçalera de La Vanguardia “tacada” amb el nom del sr. Martínez Galinsoga



la revista d’humor, ambdós de periodici-
tat setmanal. Treure al mercat un pro-
ducte nou exigia una certa campanya
comercial i això explica que el 21 d’abril
de 1959, dos dies abans de Sant Jordi,
trobéssim un anunci general de nove-
tats de Juventud on, entre d’altres pro-
ductes, hi havia el primer anunci de
Tintín publicat a La Vanguardia. En ell
es parla de El cetro de Ottokar però
potser el més revelador i interessant
sigui el preu de venda al públic: 75 pes-
setes. La xifra ens pot no dir res i per
això seria interessant recordar altres
preus de l’època; el diari costava 2 pes-
setes i, per exemple, El Capitán Trueno
valia 1’5 pessetes. El TBO costava 2
pessetes i el Tío Vivo, 2’5. Si valorem
aquest preus ens és fàcil fer una extra-
polació a la situació actual. Avui el diari
val 1’20 euros -que no pessetes- i, si
apliquem una senzilla regla de tres, el
preu de l’any 58 equivaldria, en parà-
metres actuals, a 45 euros. Un preu ex-
traordinàriament car- recordem que
avui, un Tintin de Joventut costa 12
euros-, un producte realment de luxe,
prohibitiu. Quins pares s’anaven a gas-
tar 75 pessetes en un tebeo quan en
qualsevol quiosc en podien comprar un
per un parell de pessetes, o per mitja
pesseta si es canviava per un altre en
un dels molt habituals llocs d’intercanvi?
Aquest real problema comercial el va
resoldre Joventut redefinint el seu pro-
ducte; un àlbum de Tintín no era un
tebeo, era un llibre juvenil, una acurada
iniciativa cultural digne de ser regalada
el dia de Sant Jordi o per Reis. A finals
dels anys cinquanta, una jove generació
de pedagogs començava a defensar la
necessitat d’una literatura juvenil i edi-
torials com Joventut però molt especial-

ment Molino i Noguer se’n feien ressò i
començaven a editar llibres per aquest
públic; ja no només Enid Blyton o Rich-
mal Crompton sinó Sterling North, As-
trid Lindgren, Manzi i, ja en català i una
mica més tard, Sorribas, Teixidor o
Carbó marcaven una canvi interessant
en les polítiques editorials i en l’actitud
dels pares, que començaven a  assumir
que pagava la pena comprar llibres per
nens i joves. 

En aquesta dinàmica, el 23
d’abrl de 1960, un article de la redacció
de La Vanguardia fa un repàs de les no-
vetats editorials i dedica una secció a la
literatura per a joves; de forma explí-
cita, trobem una de les primeres refe-
rències en premsa  a la col·lecció i al
seu creador: “En literatura infantil y de
formación la cosecha sigue espléndida.
Traeremos a ejemplo (...) los álbumes
de Tintín, la creación del dibujante
Hergé que ha obtenido un éxito mun-
dial.” Tintín s’ofereix al públic del diari
com una mostra de literatura de forma-
ción i com un fenomen mundial. L’any
60 es comença a parlar de Tintín, no hi
ha dubte, i així el dia 17 de juny, pre-
veient potser els regals que premiarien
les bones notes dels alumnes, l’editorial
torna a publicar un altre anunci, per pri-
mer cop, exclusivament dedicat a la
col·lecció. Però uns mesos abans, cal
ressenyar com el dia 3 d’abril havia sor-
tit una de les primers referències al per-
sonatge creat per Hergé aparegudes a
la premsa del país; en una crònica es-
crita des de París, el corresponsal del
diari comenta i critica una llarga elocu-
ció televisada del líder soviètic Nikita

Khrusxov i, al fer-ho, irònicament co-
menta com “Apoderándose de la panta-
lla y desbaratando todo el programa
—los niños han perdido su Tintín y los
mayores el diario hablado a su hora—,
Kruschef se ha lanzado a una increíble
perorata de propaganda comunista.” La
crònica feia referència a les emissions
de la televisió francesa dels dibuixos
animats realitzats per Belvisión i el pe-
riodista que, potser per primer cop a
casa nostra, citava el nom de Tintín era
una figura gairebé llegendària de la
premsa del país: Carles Sentís.

Per la diada de Sant Jordi de
l’any 1961 tornem a trobar, el dia 22
d’abril, un article sense signar que re-
passa les novetats on “destacaremos
dos nuevos álbumes de la popular serie
de «Tintín y su perro Milú», del francés
Hergé” Més enllà del error de qualificar
a Hergé com a francès i de inventar-se
el nom de la sèrie, sembla que es va
consolidant un real prestigi de la
col·lecció, una veritable estrella de la li-
teratura per a joves; de manera pru-
dent, en cap moment, es diu
explícitament que es tracti d’un tebeo.
Tothom ho sabia però potser no calia
fer-ne especial esment. Per la cam-
panya de Reis de 1962, el dia 2 de
gener Joventut llença la casa per la fi-
nestra i publica a La Vanguardia un es-
pectacular anunci tot anunciant
l’aparició dels nous àlbums; per si això
no fos poc, el dia 4, en la secció cultural
del diari i en posició central de la pà-
gina, apareix una fita remarcable: la
primera crítica d’un àlbum de Tintín,
elevat a categoría de producte de pres-

JUNY 2011 -NÚM 15

22

Sobre aquestes línies, Hergé.
A l’esquerra, Galinsoga, director del rotatiu
des de 1939 fins 1960. Va ser substituït pel
tradicionalista Manuel Aznar Zubigay,  pare
del perodista falangista Manuel Aznar Acedo
i avi d’en José Maria Aznar
A la dreta, Carlos de Godó i Valls, segon
comte de Godó, mira la càmera esparverat



tigi que mereix una ressenya. “LAS
SIETE BOLAS DE CRISTAL, por Hergé,
— Colección «Las «aventuras de Tintín.
Álbumes con mas de 400 ilustraciones a
todo color. Ed. Juventud, B. Tintín es un
personaje conocidísimo en todo el
mundo. En Francia, de un solo titulo de
Tintín, se venden más de un millón de
ejemplares al año. Un microsurco de
Tintín ha ganado el primer premio del
disco y en la televisión proyectan pro-
gramas de Tintín. Los álbumes han sido
traducidos a nueve idiomas. Sus perso-
najes, a cual más divertido, tienen
todos los matices del humor. El simpá-
tico Milú, el perrito; el Capitán Haddock,
lobo de mar de mal genio; los detecti-
ves tontos y otros muchos, encantan a
los niños. «Las siete bolas de cristal» es
el álbum número diez entre los que se
han publicado en español”. És de su-
bratllar com es parla d’un llibre amb
il·lustracions a color, no d’un còmic i
com es valora la col·lecció com un feno-
men multimediàtic conegut arreu del
món, amb milions d’exemplars venuts i
amb adaptacions audiovisuals. Sembla
doncs que 10 àlbums en 4 anys parlen
d’un èxit real del projecte; possiblement
fos així tot i que hi ha alguna altra dada
que ens fa pensar que la difusió de Tin-
tín encara no havia arribat al gran pú-
blic. Per les festes de Nadal de 1963
s’estrena la pel·lícula El secreto del Toi-
són de Oro, protagonitzada per Jean-
Pierre Talbot; en l’anunci publicat el
mateix dia de Nadal s’anuncia el títol i
els actors però no es fa cap referència a
que sigui una pel·lícula protagonitzada
per Tintín; es publicita, senzillament,
com una pel·lícula d’aventures. 

De totes formes, l’èxit de Tin-
tín és inexorable i un any després, el 29
de maig de 1964, trobem una curiosa
notícia doncs s’informa de “Un film fran-
cés que será rodado en España”, una
notícia aparentment intranscendent
però que llegida amb atenció suposa
una veritable sorpresa: “A partir del pri-
mero de junio comenzará el rodaje en
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Tant Manuel Pombo Angulo com Carlos
Sentís i Anfruns van esmentar Tintín als
seus articles
A baix, anunci d’Editorial Joventut publi-
cat el 3 de gener de 1962 de cara a la
campanya de reis
A la pàgina següent anunci de la pel·lí-
cula de dibuixos Tin Tin en el templo
del Sol



España de un nuevo episodio cinemato-
gráfico del famoso héroe infantil “Tin-
tín” creado por el dibujante Hergé. La
nueva producción se titulará “Tintín y
las naranjas azules”. El papel de “Tintín”
estará a cargo, una vez más, de Jean-
Pierre Talbot. Se trata de una película
de aventuras y ciencia ficción de la que
será realizador Philippe Condroyer.” El
fet que Tintín ja sigui quelcom cada cop
més popular anima a Joventut a publi-
car l’any 1964 en català els àlbums de
la sèrie, una iniciativa arriscada però
que no es pot deslligar del progressiu
èxit i ressò de les edicions en català per
a joves: les revistes Cavall Fort (1961) i
L’infantil-Tretzevents (1964) i la publica-
ció dels primers àlbums d’Anxaneta i de
Jaimes Libros, també l’any 1964. Les
joies de la Castafiore surt ressenyat a
La Vanguardia el 5 d’agost de 1964 en
una secció titulada Bibliografía catalana
mensual, que va signada per Francesc
Recasens i on s’informa que el llibre val
100 pessetes.

L’any 1965 la campanya de Jo-
ventut sembla haver estat totalment
efectiva i Tintín ja ha quallat definitiva-
ment en la societat catalana; dues refe-
rències en són prou significatives. El
dies 27, 28 i 29 de maig de 1965 s’a-
nuncia l’estrena d’una pel·lícula d’aven-
ture: El ojo volador, dirigida per William
C. Hammond; l’anunci és extraordinària-
ment revelador doncs aquest formula
com la producció es “Más fantástica que
ningún Supermán. Más emocionante

que ningún Jabato. Más astuto que nin-
gún Tintín”. El nom del personatge ja és
prou popular com per convertir-se en
un reclam publicitari a l’alçada d’altres
herois de les vinyetes;  Tintín ja és defi-
nitivament un còmic d’èxit però conti-
nua sent prestigiat entre les élites
culturals del país. El dia 21 d’octubre,
Manuel Pombo Aguilar, metge,
novel·lista premiat amb el Premio Na-
cional de Literatura i periodista que va
arribar a ser cap de redacció de La Van-
guardia, en un article on reflexiona
sobre la necessitat d’un cinema especí-
fic per a la mainada, parla de Tintín i
Hergé amb admiració: “Y, aunque no lo
fueran, los niños tienen derecho a su
cine, como tienen derecho a tantas
cosas. Un cine que comprendan, que
les haga vibrar y que les eduque, con la
sencillez que sus mentalidades requie-
ren. Es curioso que las publicaciones in-
fantiles sean las que más se vendan
—que «Tin-Tin», por ejemplo, haya
hecho famoso y multimillonario a ese
profundo artista, y hombre encantador,
que es Herge— y que los controladores
de nuestra taquilla crean que ésta se
negará, sistemáticamente, a un cine
análogo. Quizá el intento depare algu-
nas sorpresas. Hasta ahora se han pre-
sentado como infantiles películas
normales, convenientemente podadas
de hojarasca verde o roja. Que yo sepa,
sólo en serio fue, precisamente, «Tin-
Tin» el qué se presentó ante sus fieles
con una producción evidentemente infe-

rior a sus cuadernos, pero que tuvo
éxito.” Més enllà de les subtils i cromàti-
ques referències a les pel·lícules “poda-
das de hojarasca verde o roja” és de
destacar com es valora que Tin-Tin -so-
vint aquesta grafia, per analogia amb
Rin-tin-tin apareixerà amb freqüència
als mitjans- és un èxit de vendes, que
les pel·lícules són inferiors als còmics i
que Hergé, al que es titlla de milionari,
és “un profundo artista y un hombre
encantador”. 

Feia set anys que havia co-
mençat el  projecte de Joventut d’editar
Tintín a casa nostra, una iniciativa com-
plexa i difícil al voler ubicar en el mercat
un producte nou -l’àlbum de tapa dura-
extremadament car i, al ser un tebeo,
mancat de prestigi cultural. L’èxit sem-
blava difícil però a través d’una cam-
panya de comunicació que mostrava la
col·lecció com una excel·lent mostra de
literatura juvenil i amb la complicitat
dels periodistes que subratllaven que
era un producte molt europeu, mol
francòfon i que triomfava més enllà dels
Pirineus, el públic va descobrir Tintín.
Es regalava com quelcom molt especial,
per Reis, per Sant Jordi, com a premi
de final de curs o qui sap si com a regal
de comunió però de forma lenta i inexo-
rable Tintín va començar a quallar entre
el jove públic català dels anys seixanta.
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