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es persones aficionades al 
món de Tintín són gent als qui
agrada capbussar-se en els mil

i un aspectes que envolten una de les
obres cabdals dels mitjans de comuni-
cació de massa del segle XX. Rellegei-
xen les aventures, col·leccionen
edicions curioses, acumulem figuretes i
gadgets, es reuneixen sovint i formen
associacions... Els que es dediquen més
a la recerca analitzen l’obra del dret i
del revés i estudien les condicions i cir-
cumstàncies que van acompanyar la
seva edició; quina rebuda va tenir, com
va aconseguir ser traduït a gairebé un
centenar de llengües i varietats dialec-
tals, quins recolzaments o impediments

Vanguardia, font inesgotable de dades
i, a través d’ella, s’ha pogut descobrir,
per exemple, que un Tintín era un llibre
extraordinàriament car en aquells anys
ja que valia 75 pessetes, un preu eleva-
díssim si pensem que un Capitán
Trueno costava 1,5 pessetes o que el
mateix diari tenia un preu de 1 pesseta.

Cercant i rellegint articles i
anuncis diversos s’ha descobert que, de
manera prou curiosa, la primera menció
que es fa de Tintín a la premsa del país
-el 3 d’abril de 1960- la duu a terme
una figura tan singular i única dins el
periodisme català com va ser Carles
Sentís; no és mal padrí.

En aquesta recerca destaca la
descoberta recent d’un article publicat
el dia 23 d’abril de 1964  i signat per
l’admirat -i injustament oblidat- Luis Ro-
mero, l’autor de La Noria o El Cacique;
el text, amè i tendre, força personal, re-
flexiona al voltant de la diada de Sant
Jordi i en ell se’ns fa una revelació prou
curiosa. 

En esta casa habitan tres per-
sonas, y en esta casa hay tres librerías
o bibliotecas. Mañana —hoy para uste-
des— es el Día del Libro, y en esta casa
siempre es un poco el día del libro.

Estas tres librerías o bibliote-
cas son de muy distinto tamaño, y tam-
bién son distintas su composición y
antigüedad. La más pequeña y reciente

va tenir. En el cas específic del nostre
país, en els darrers anys s’està consoli-
dant una línia de recerca que investiga
com va ser rebut a casa nostra Tintín,
com és que va quallar amb tanta inten-
sitat a les nostres contrades fins el punt
d’esdevenir una experiència cultural
transgeneracional viscuda amb una no-
table intensitat. Què va passar a partir
de l’any 1958 quan es va començar a
editar amb regularitat l’obra d’Hergé a
casa nostra? Com va fer-se un lloc al
mercat? Per què va adquirir tant de
prestigi? Quina rebuda va tenir la pri-
mera traducció catalana de l’any 1964?
Moltes de les recerques han pres com a
punt de partida l’hemeroteca de La
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Javier Romero amb gorra de patró, acom-
panya el seu pare, a la barra de la barca
Gloria, 1966.
Foto de Francesc Català Roca
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es la que corresponde a Javier; se inició
cuando él tenía tres años, es decir, hace
unos cinco solamente: “Platero y yo",
"El Asunto Tornasol" y "Le Ballon
Rouge"  Después se le fueron aña-
diendo obras de Mark Twain, Daniel
Defoe, Saint-Exupéry, Dlckens, Swift,
Cervantes y hasta Plutarco; también de
Ana María Matute y de Carmen Kurtz. 

Han ido entrando diccionarios,
atlas, cuentos infantiles, lecturas pías y
relatos de viajes o aventuras. De ron-
dón se colaron algunas entregas de "El
Jabato" y no pocos tebeos con carácter
provisional y por vía de tolerancia.

(...) A cada una de las perso-
nas que habitan en esta casa se le
asigna su pequeño cupo de adquisicio-
nes. Javier sabe que de haberse publi-
cado algún nuevo ejemplar de "Tintín"
tiene derecho a que le sea comprado, y
él mismo se encargará de descubrir si
entre las novedades del día hay o no
hay algún nuevo "Tintín". De los tres,
es el único que por el momento cree
saber lo que desea.

L’article ens descobreix una
dada remarcable: des de feia cinc anys,
és a dir, des de 1959, el fill de Luis Ro-
mero, Javier, era un lector de l’obra
d’Hergé. De forma fefaent la premsa
ens descobreix el nom d’un nen que lle-
gia Tintín; a ben segur que d’altres
nens i nenes l’havien llegit abans però
si més no, la dada resulta incontesta-
ble: el primer nen documentat com a
lector de Tintín va ser Javier Romero. A
partir d’això, la recerca d’aquest nen es
converteix en un repte tintinaire, un ob-
jectiu engrescador i suggerent on, al
final, si ens en sortim, podrem parlar
amb algú que ens podrà proporcionar
una sucosa informació al voltant de com
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va ser rebuda i llegida l’obra d’Hergé
des de la perspectiva més intensa pos-
sible: la del lector.

Com arribar a Javier Romero?
La mateixa hemeroteca de La Vanguar-
dia ens ajuda ja que, endinsats en la
recerca, descobrim que la llarga nota
necrològica publicada a la mort de Luis
Romero -5 de febrer de 2009- va sig-
nada per Josep Playà i en ella se’ns in-
forma dels intensos lligams de Romero
amb Cadaquès. A través del catedràtic
de Figueres Joan Ferrerós aconseguim
el telèfon de Josep Playà qui, atent i
còmplice, ens posa en contacte amb
Pere Vehí, cadaquesòleg admirable i
també -descobrim- apassionat tinti-
naire. Ell ens proporciona el telèfon de
Javier Romero. El primer contacte es
produeix finalment per via telefònica i
Romero ens contesta des de l’aeroport,
on és a punt d’embarcar-se;  l’escena
té quelcom de còmica i sorprenent i
sembla digne de les divertides situa-
cions viscudes a l’aeroport de Jakarta a
Vol 714 Sidney: “El truco per comentar-
li un article del seu pare publicat fa
quaranta-set anys on s’esmenta el seu
nom, la qual cosa el converteix en el
primer lector de Tintín documentat a
casa nostra” Entre la perplexitat, la sa-
tisfacció i una certa incredulitat, i men-
tre per megafonia el criden per
embarcar-se, el senyor Romero ens
dóna el seu correu electrònic. A partir
d’aquell moment i al llarg de les se-
güents setmanes s’inicia un creuament
de missatges fins que finalment concer-
tem una entrevista.

El doctor Javier Romero Marti-
nengo és investigador i docent de la
Universitat de Barcelona; professor titu-

lar de la Facultat de Biologia, desenvo-
lupa la seva tasca en el camp de l’eco-
logia marina. Amb un posat elegant i
discret i un innegable aire british, ens
rep amb cordialitat al seu despatx de la
universitat. Amb les primeres frases
que intercanviem ens adonem que la
nostra recerca estava més que justifi-
cada: en Javier Romero no només és
un lector de primera generació de l’obra
d’Hergé sinó que és una persona que
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Els herois d’en Javier en aquesta doble pà-
gina:
En la franja superior, d’esquerra a dreta, Tin-
tín i el seu gosset Milú, El petit príncep, el
capitán Trueno, Platero i El Jabato.
A la pàgina anterior, a baix, Tom Sawyer i
sota aquestes línies el capità Haddock
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considera la lectura dels àlbums com
una de les experiències més intenses
de la seva formació. Ell és un dels nos-
tres.

En un primer moment parlem
de Luis Romero, el seu pare, un escrip-
tor enorme i inclassificable que, com
passa sovint amb els artistes que no
s’adscriuen a cap grup, generació o ca-
pelleta, queda malauradament desclas-
sificat per a la historiografia. Rellegim el
seu vell article de La Vanguardia i en
Javier ens comenta que cal fer alguna
petita matisació: el primer Tintín que va
arribar a casa els Romero no va ser El
asunto Tornasol -publicat per primer
cop en castellà l’any 1960- sinó La es-
trella misteriosa -publicat l’any 1959-.
Amb intensitat recorda com aquell pri-
mer Tintín, percebut com quelcom mai
vist, “insòlit” ens diu, va suposar una
experiència extraordinària, una aven-
tura magnífica on, als ulls del nen, apa-
reixen expedicions marítimes cap a
l’Àrtic, un aeorolit procedent de l’espai
exterior i aranyes i xampinyons ge-
gants. “Com no quedar captivat?”. I al
final de tot, en la contraportada, l’a-
nunci d’altres títols, la certesa de què
allò no s’ha acabat sinó que hi ha tot
un món per descobrir. L’article de Luis
Romero fa una curiosa distinció entre
els llibres que compra amb una clara
voluntat formativa, i entre ells Tintín té
un paper privilegiat, i tebeos com El Ja-
bato que, senzillament, tolera. En Javier
recorda com el seu pare dedicava al-
guns comentaris irònics al vibrant pe-

plum creat per Víctor Mora i Francisco
Darnís mentre que cap a Tintín l’actitud
era de respecte. Ens confirma també
que, en aquells anys, un àlbum d’Hergé
era un regal excepcional, només possi-
ble el dia de Sant Jordi o de Reis tot i
que ens desvetlla una anècdota que
ens fa experimentar una irreprimible
enveja: la seva mare, Gloria Martinengo
era traductora de Juventud i, en més
d’una ocasió, va poder portar al seu fill
algun títol que, per inesperat, va supo-
sar un esdeveniment excepcional.  

“Jo vaig créixer llegint Tintín i
la meva aventura vital d’aquells anys va
lligada a la lectura dels àlbums”; l’afir-
mació és d’una rotunditat absoluta i ens
pot ajudar a entendre com els primers
lectors de l’obra d’Hergé a casa nostra
van constituir-se en un col·lectiu de
joves marcats per una obra que sacsejà
el panorama editorial d’aquells anys. Ja-
vier Romero, però, va poder també
gaudir de la col·lecció per vies comple-
men- tàries; estudiant del Lycée Fran-
çais de Barcelona, compartia amb els
companys d’estudis una experiència in-
tensament francòfona. Recorda com,
esperant amb ansietat l’aparició de Vol
714 a Sidney -era l’any 1968- va tenir
l’oportunitat de llegir-lo en francès quan
un company de classe li va passar. No
només això; també a casa els Romero-
Martinengo arribava de tant en tant la
revista Elle on, en la seva edició original
francesa, es van publicar al llarg dels
anys seixanta diversos títols de Tintín
serialitzats i allà és on va llegir per pri-

mer cop i de forma fragmentària la
nova versió de L’illa negra.
Els vells àlbums de Juventud amb llom
de tela formen part de la vida de Javier
Romero i aquests mateixos volums són
els que va llegir als seus fills i, més
tard, els els va passar perquè poguessin
fruir d’una experiència tan intensa; en-
cara avui en dia, especialment en al-
guna excursió marinera, ell i els seus
fills juguen al divertit questionari que,
formulat per Hébert i Giroux permet es-
brinat si Ets tintinóleg.

Passem un llarga estona co-
mentant coses de Tintín, i així li puc ex-
plicar per què en alguns àlbums al
professor Tornassol se li diu professor
Mariposa, o ell em pot comentar la seva
particular classificació dels àlbums de la
sèrie: “hi ha dues categories, els molt
bons i els fora de sèrie” Entre els se-
gons destaca Tintin al Tibet, Les joies
de la Castafiore, Objectiu la Lluna i
Hem caminat damunt la Lluna, El secret
de l’Unicorn i El tresor de Rackham el
Roig. I L’estel misteriós, evidentment.

El temps passa de pressa i
hem de marxar; ens acomiadem amb
afecte -Tintín uneix- i mentre baixo les
escales de la Facultat em ve al cap una
reflexió i una imatge. La reflexió és re-
ferida a una de les absurdes acusacions
fetes contra Hergé com és aquella que
el qualificava de poc respectuós amb el
medi ambient: què absurd si pensem
que un lector de Tintín ha esdevingut
professor d’ecologia a la Universitat de
Barcelona. La imatge ens la inventem
però neix d’una evocació que ha fet Ja-
vier Romero de la seva infància; recor-
dava com, sovint, el seu pare i la seva
mare estaven escrivint a màquina en
dues habitacions diferents de la casa,
cada un d’ells amb el seu ritme. A un
costat Gloria Martinengo amb habilitat i
velocitat, a l’altre Luis Romero, teclejant
amb dos dits amb una cadència vigo-
rosa, encara que més lenta. El so incon-
fusible i oblidat de les màquines omple
la casa i, al bell mig, podem imaginar
en Javier llegint L’estel misteriós, ini-
ciant un viatge marítim que potser des-
vetlla en el seu inconscient una
fascinació pel mar que el durà a ser es-
tudiós de l’ecologia marina. Potser està
berenant, o és l’hora de després de
sopar. No hi ha encara televisor i la
ràdio està desconnectada, sonen les
màquines mentre navega per l’Àrtic el
nen Javier. El primer nen que va llegir
Tintín. 
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Javier Romero avui dia.
Foto de Mar Romero


