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Segurament, moltes de les persones que llegeixin aquestes línies hauran tingut l’oportunitat de fer un cop
d’ull i gaudir amb alguna de Les aventures de Tintín durant la infància o l’adolescència. De petit, un desco-
breix amb il·lusió aquestes vinyetes, fascinat pels colors i el dibuix atractiu. Un cop creixem una mica més,
descobrim en aquests còmics unes històries molt entretingudes i divertides: aventures que transcorren a tots
els continents, des de les profunditats del mar Carib fins a la cara oculta de la Lluna; aventures atractives,
trames d’espionatge i de detectius, i fins i tot una història en la què no succeeix res.Tanmateix, quan un
creix més i comença a treure el cap per la porta del món adult, és capaç d’entreveure molts aspectes ama-
gats darrere aquests còmics i intueix que l’obra d’Hergé no és tan innocent com sembla.

Les Aventures deTintín han estat objecte de moltes anàlisis i estudis relacionats amb diversos aspectes d’aquests
còmics, i fins i tot encara en sorgeixen de nous.També s’han creat associacions de persones interessades en
el món tintínesc, es fan xerrades i s’han escrit llibres, existeix una cadena comercial de productesTintín, i
fins i tot ha sorgit el terme Tintinòleg, referint-se a un expert en el tema. És curiós fins a quin puntTintín
ha causat tan furor. Però, què amaguen els còmics deTintín que pugui despertar aquest interès? Què ens
podria voler dir Hergé en la seva obra?

Al marge del contingut, el còmics deTintín també tenen un gran atractiu en el seu dibuix, embriagador i
característic, que sense haver-lo llegit prèviament ens crida l’atenció i ens tempta a endinsar-nos-hi.

Aquest treball intenta aclarir alguns dels aspectes que podrien justificar aquest interès. L’objectiu del tre-
ball és veure de quina manera els còmics deTintín reflecteixen l’època en què van ser elaborats, des d’un
punt de vista històric, polític, social i ideològic. Per limitar la recerca, però, el treball s’emmarca en una
selecció de còmics que pertanyen a la primera etapa laboral de l’autor, com veurem més endavant, i que
van ser il·lustrats durant l’Europa d’entreguerres.Tanmateix, aquesta selecció no treu importància en cap
moment als altres còmics de la sèrie; de fet, molts d’aquests altres còmics, sobretot els elaborats després
de la Segona Guerra Mundial, podrien ser un bon exemple per continuar el treball en aquesta línia.

Durant el procés d’elaboració del treball, s’han dut a terme principalment dues tasques paral·leles però al-
hora complementàries: la primera consistia en la lectura del llibre Historia del siglo XX d’Eric Hobsbawm
per tal d’adquirir una idea dels pensaments i els fet ocorreguts durant aquest darrer segle. La segona tasca
consistia en la lectura i anàlisi dels còmics seleccionats, afortunadament digitalitzats a l’ordinador, seguint
una plantilla de comentari i relacionant la història amb el còmic. Quant a la documentació sobreTintín i
Hergé, han estat molt útils fonts com articles de revistes i pàgines web especialitzades, llibres i assaigs de-
dicats al jove reporter i al seu creador, les quals citarem en el seu moment a la bibliografia.Al llarg de l’e-
laboració, han anat sorgint noves incògnites relacionades tan ambTintín com amb la vida i l’entorn d’Hergé,
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com per exemple, siTintín i Hergé són la mateixa persona; com actuaTintín i per què; o per quin motiu Hergé
pren part en els afers de l’època i en fa referència als seus còmics.

Durant l’anàlisi dels còmics és on han sorgit més dificultats, ja que no veia la manera d’abordar el tema.Tanma-
teix, la solució al problema va ser l’elaboració d’unes fitxes de comentari que marquessin aproximadament què
s’havia d’extreure de cada un d’ells.

Sempre podrem trobar alguna cosa nova després de cada lectura d’un còmic deTintín, algun detall que fins ales-
hores ens havia passat desapercebut.Aquest treball intenta plantejar-ne alguns, que ens puguin servir després per
seguir gaudint d’aquest còmics des d’un nou punt de vista.



Georges Prosper Remi va néixer el 22 de maig de 1907
a Etterbeek, fill d’Alexis Remi i Elizabeth Dufour.Va re-
alitzar els seus estudis primaris entre 1914 i 1918, durant
la Primera Guerra Mundial, a l’escola municipal laica d’I-
xelles.Tanmateix, a causa de la pressió del patró del seu
pare, Remi cursà els seus estudis secundaris a l’escola re-
ligiosa Sant Boniface, on fou un alumne destacat. D’altra
banda, durant la infància i l’adolescència, va formar part
dels Boy Scouts de Bèlgica, tot i que al mateix moment que
canviava a una escola catòlica, també va entrar a formar
part de la branca religiosa dels Boy Scouts.

En aquesta època, Remi va dur a terme diferents viatges
de colònies amb aquest grup per països com Àustria, Su-
ïssa, Itàlia o Espanya. A més, tenia un gran interès per
Amèrica i pels indis americans Pells roges, dels quals en
volia conèixer les seves costums i tradicions. A aquesta
edat, Remi ja manifestava la seva gran passió pel dibuix.
L’any 1925, Georges finalitzà els seus estudis secundaris,
i un any més tard va dur a terme el servei militar durant
un any, aconseguint el rang de sergent.

L’any 1932, mentre ja treballava en els primers exem-
plars deTintín, va casar-se amb Germaine Kieckiens, un
matrimoni que no va tenir fills.

Posteriorment, Remi va mantenir una trobada que va ser
molt influent sobre ell i l’elaboració dels còmics deTin-
tín: entre la publicació de Els cigars del faraó i El lotus blau
( aproximadament entre 1934 i 1936), va conèixer un es-
tudiant xinès anomenatTchangTchong-Jen, el qual va in-
troduir a Remi en el món oriental i els seus costums
propis, així com va persuadir-lo perquè es documentés
més sobre els espais on fes transcórrer l’acció del còmic.

Ambdós homes van com-
partir una gran amistat,
tant que Remi va intro-
duir-lo com a personatge
en El lotus blau.

Durant la Segona guerra
mundial( 1939-1945),
Bèlgica va ser ocupada
pels alemanys. No obs-
tant, Georges Remi va
seguir treballant nous
episodis de Tintín en un
diari simpatitzant a l’in-
vasor, fet que va suposar
que, després de l’allibera-
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La joventut de Remi marcada pels boy-scouts Remi iTchang
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ment, Remi fos acusat de col·laboracionista i titllat de
simpatitzant de les idees de l’enemic.Va ser invalidat
per treballar en un diari, fins que finalitzà la restricció
el 1946 amb l’aparició de la revistaTintín.

Durant els anys 1949 i 1950, Georges Remi va sofrir
un parell de crisis nervioses mentre elaborava nous tí-
tols de publicacions dels còmics per a la revista Tintín,
fet que va obligar-lo a descansar i finalment es van crear
els Estudis Hergé per alleugerir i ajudar Remi.

Anys més tard, ell s’havia enamorat d’una artista d’Es-
tudis Hergé anomenada FannyVlaminck i el matrimoni
de Remi es trencà.A partir d’aquí, Remi va començar
a tenir malsons, els quals el van portar a consultar un
psicoanalista que li va recomanar abandonar la feina.
Tanmateix, després de la publicació de Tintín al Tibet,
segons ell una obra molt personal, va acabar superant
aquests malsons i finalment es divorcia de la seva dona

per casar-se amb Fanny el 1977.

Un cop aconseguit un gran èxit financer amb la publicació
de Les aventures deTintín, Remi pot, per fi, no només viatjar
per Europa sinó també complir el seu somni d’infantesa
l’any 1971: anar aAmèrica i estar en contacte amb els indis
pell roges.A més, també Remi va viatjar aTaiwan, on havia
estat convidat anys endarrere com agraïment pel Lotus blau.

Curiosament, Remi es retrobà amb el seu amic de joventut
TchangTchong-jen, convertit amb el director de l’Acadè-
mia de BellesArts de Shanghai.Tchang va a trobar-se a Eu-
ropa amb Remi l’any 1981 i s’instal·là a París el 1985, on
va romandre fins la seva mort l’any 1998.

Georges Remi havia mort el 3 de març de 1983, als 75 anys
a Brussel·les, després d’haver estat hospitalitzat per una pa-
rada respiratòria causada per l’anèmia que patia.

Retrobament de Remi iTchang després de 50 anys d’haver-se conegut.



Georges Remi ja mostrava una gran aptitud i interès
per dibuixar, de ben petit il·lustrava als marges dels qua-
derns escolars les aventures d’un heroi inventat que llui-
tava contra els alemanys durant la Primera Guerra
Mundial.

Durant l’adolescència, Remi formava part del grup Boy
Scouts, i dibuixava petites historietes per a la revista del
grup, Le Boy-Scout Belge.Aquesta etapa és molt important
respecte la trajectòria de l’autor a causa de que és en
aquesta revista on apareix el pseudònim d’Hergé per pri-
mer cop. “Hergé” és la pronunciació en francès de les ini-
cials del seu nom, R.G.

A més, és important el fet que en aquesta revista va crear
i publicar la seva primera història firmada amb el famós
pseudònim, Totor, cap de patrulla dels abellots, història que
està a un pas de crear el personatge deTintín.

Mentre seguia col·laborant amb la revista Le Boy-Scout
Belge, l’any 1925 Hergé va ingressar en Le XXème Siècle, un
diari conservador, nacionalista i d’ultradreta dirigit per
l’abat NorbertWallez.

Un cop acabat el servei militar, l’any 1927 Hergé va re-
tornar al diari com a il·lustrador de pàgines especials, i
l’any 1928Wallez va encarregar a Hergé la realització i di-
recció d’un suplement per a joves anomenat Le PetitVing-
tième. És en aquest suplement on Hergé, prenent com a
referència el seu personatgeTotor, va crearTintín, el qual
apareix per primera vegada el 10 de gener de 1929. Du-
rant aquest període fins el 1940, Hergé va publicar en
aquest suplement les set primeres aventures de Tintín:
Tintín al país dels soviets,Tintín al Congo,Tintín a Amèrica,Els
cigars del faraó,El lotus blau,L’orella escapçada,L’illa negra,El
ceptre d’Ottokar i va començar Tintín al país de l’or negre,
però va ser interrompuda per la invasió de Bèlgica pels
alemanys. Cal destacar que les tres primeres històries van
ser elaborades sota la estricte supervisió del directorWa-
llez amb la intenció d’educar i adoctrinar els joves bel-
gues.

Amb l’ocupació nazi, molts dels diaris, entre ells Le
XXème Siècle i el seu suplement juvenil, van ser clausu-
rats.Tanmateix, Hergé va ingressar a Le Soir, un diari cla-
rament filonazi, per poder continuar publicant. En el seu
suplement per a joves, del qual ell n’era el cap, Hergé va
publicar El cranc de les pinces d’or,L’estel misteriós,El secret de
l’Unicorn,El tresor de Rackham el roig i l’inici de Les set boles
de cristall.Aquesta etapa es caracteritza per l’aspecte for-
mal i temàtic: en primer lloc per les restriccions de paper,
que obligaren a Hergé a publicar una tira de tres vinyetes
diàries en comptes de les dues pàgines setmanals que pu-
blicava en el suplement de Le XXème Siècle; en segon lloc,
es caracteritza pel fet que Hergé ha d’allunyar-se o dissi-
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mular el contingut polèmic i actual per evitar proble-
mes, i per això aquestes historietes es centren més en
els personatges que en el tema, més blanc i innocent,
aparentment.

Finalment, l’alliberament belga va arribar el 1944 i l’in-
vasor va ser expulsat.Tanmateix, la fi de l’ocupació va
significar per a Hergé un període difícil, ja que va ser
acusat de col·laboracionista per treballar en un diari fi-
lonazi i se li va prohibir treballar en cap diari.

No va ser, però, fins al 1946 que Hergé va posar-se no-
vament en marxa, gràcies a Raymond Leblanc, un edi-
tor i ex- combatent de la resistència, que va ajudar-lo
per tal de llançar finalment la revista setmanal Tintín,
que va tenir un gran èxit de vendes. Leblanc, a part d’a-
judar-lo econòmicament, va contribuir en gran mesura
a proporcionar-li la suficient credibilitat i confiança per
aconseguir netejar la imatge d’Hergé en aquest període
crític de la seva vida. En aquesta etapa, Hergé va publi-
car a la revista fins a 10 volums, a dos pàgines setmanals,
entre 1946 i 1966: des de Les set boles de cristall, acabant
la feina incompleta, fins al Vol 714 a Sidney.

Tanmateix, és en aquest període quan es van crear els
Estudis Hergé, després de les crisis personals que va patir
l’autor cap al 1950. Estudis Hergé era una organització
formada per nombrosos col·laboradors que ajudaven i
prenien part en l’elaboració dels còmics deTintín, amb
la intenció d’alleugerir una mica Hergé. Entre molts

col·laboradors, cal destacar Bob de Moor, Baudouin van
den Branden, Jacques Martin, Alice Devos i Edgar Pierre
Jacobs.Aquest darrer assistent ja treballava amb Hergé an-
teriorment, però al final va deixar la feina per poder dedi-
car-se a la creació dels seus propis personatges: Black &
Mòrtimer.

A partir dels anys seixanta, l’èxit deTintín ja era un fet i va
començar a aparèixer en àmbits com el cinema en pel·lí-
cules com El misteri del toisó d’or, o en pel·lícules d’anima-
ció. Durant aquesta època més relaxada, amb viatges,
visites i retrobament, apareixen els seus últims còmics:Tin-
tín i els pícaros (1976) i Tintín i l’art alfa, obra inacabada per
la mort de l’autor l’any 1983 i publicada el 1986.

Paral·lelament a les publicacions als setmanaris, els còmics
deTintín s’anaven publicant en forma d’àlbum a partir del
1934 per l’editorial Casterman.Tanmateix, les tres prime-
res obres deTintín van ser publicades en àlbum inicialment
pel propi diari Le XXème Siècle, i que Casterman va arribar
a un acord per reeditar-les.

Un fet que cal destacar d’Hergé és que era un autor que
no podia dedicar-se exclusivament a editar àlbums dels seus
còmics, sinó que es veia obligat a treballar paral·lelament en
diaris, on publicava les obres deTintín en fragments com a
un entreteniment de la revista suplementària, per tal de
guanyar-se la vida.També exercia altres feines com a il·lus-
trador en portades de llibres i revistes o en realització de
treballs publicitaris. D’altra banda, Hergé també va ser el
creador d’altres sèries de còmics, com Les aventures de Jo,
Zette y Jocko o Quique y Flupi.Aquestes múltiples facetes la-
borals d’ Hergé, juntament amb el fet de treballar també
amb altres sèries a banda deTintín són una prova de la de-
pendència d’ Hergé de la supervivència durant el seu pe-
ríode inicial i mitjà.

Hergé, a l’esquerra, dialoga amb Bob de Moor, a la dreta, un dels seus
col·laboradors destacats.



Etapa
El primer episodi de Les Aventures deTintín va ser publicat
al diari XXème Siècle. Concretament, aquest còmic es va
presentar com si fos una sèrie en el seu suplement juve-
nil Le PetitVingitème al llarg de l’any 1929, i posteriorment
es va publicar l’àlbum complet l’any 1930, editat pel ma-
teix diari. Més tard l’editorial Casterman en va comprar
els drets d’edició. Així doncs, aquest còmic obre la pri-
mera etapa laboral d’Hergé, situada entre 1929 i 1940.

Síntesi de l’argument
El nostre reporterTintín s’embarca acompanyat del seu
fidel gos Milú rumb a la nova Rússia dels Soviets per tal
d’informar de la situació del país al diari XXème Siècle per
al qual treballa. Un cop allà,Tintín presencia i pren part
en diverses situacions que fa saber als seus lectors: unes
eleccions corruptes i sota coacció amb una llista única
dels bolxevics; l’ambientació industrial amb decorats que
simulen fàbriques i xemeneies fumejant enlloc de verta-
deres indústries; l’ambient de pobresa que es respira a
ciutats com Moscou, l’abandonament de nens i l’analfa-
betisme, les detencions injustificades de la GPU i les tor-
tures a la presó, l’atac contra els Kulaks, el requisició i
acumulació de reserves en un amagatall per tal de fer pu-
blicitat a l’estranger del país soviètic i les intencions ter-
roristes envers Europa. En resum, una sèrie
d’observacions que des de la seva perspectiva de perio-
dista, denuncia davant els pobles democràtics de l’occi-
dent.

Tintin al país dels soviets
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Aquesta vinyeta il·lustra unes eleccions sota coacció. És un dels exemples
d’aquesta visió negativa envers els soviets.A més, veiem comTintín adopta
aquesta actitud d’espia
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En relació a les aventures que viu durant la seva estada
a Rússia,Tintín és víctima de nombroses temptatives de
silenciar-lo i d’evitar que expliqui a l’exterior la veri-
table situació del país.Tanmateix,Tintín sempre se’n
surt gràcies al seu enginy i aconsegueix tornar viu a
Brussel·les.
Les seves pesquisses xoquen amb la imatge de prospe-
ritat que els soviètics volen donar a fora.

Recorregut geogràfic
Bèlgica: Brussel·les
URSS: Moscou

Esdeveniments històrics
El país on Hergé envia el seu heroi és un país força des-
conegut per a la majoria de la població europea de l’any
1929, perquè normalment rep informació força distor-
sionada i marcada per l’antibolxevisme creixent i pel
temor a la expansió del socialisme nivell europeu. L’any
1917 el poble rus va amotinar-se contra el regnat za-
rista en l’anomenada Revolució de febrer, i es va consti-
tuir una república governada per una coalició dels
partits polítics responsables del derrocament zarista,
entre ells els bolxevics. El bolxevics defensaven una pos-
tura radical i revolucionària partidària de la dictadura
del proletariat per tal d’establir el socialisme, una ideo-
logia política que dóna suport a la possessió obrera de
la producció i dels mitjans de producció, com a un pas
previ per a una societat sense classes. Després de sortir
de la Gran Guerra, el mateix any, els bolxevics, recol-
zats pels soviets (assemblees d’obrers, camperols i sol-
dats) i dirigits per Lenin, van oposar-se al govern vigent

iniciant així una guerra civil batejada amb el nom de Revo-
lució d’Octubre (1918-1921) en la qual s’enfrontaren l’e-
xèrcit roig bolxevic contra l’exèrcit blanc (partidaris del
govern democràtic i monàrquics zaristes), i contra altres
forces militars europees capitalistes. Els bolxevics van gua-
nyar el conflicte i van formar un nou partit amb el que van
acaparar completament el poder de l’estat: el Partit Co-
munista i més tard el Partit Comunista de la Unió Soviètica
després de la formació de la URSS l’any 1922.

Tanmateix, l’esperança de Lenin en aquesta revolució és
que fos el començament d’un període revolucionari en els
països capitalistes desenvolupats on, a diferència de Rússia,
creia que es donaven més condicions per a l’establiment
d’un sistema socialista.Tot i així, aquest fet no es va produir,
entre altres coses a causa del període feixista d’entreguer-
res, i Rússia va quedar-se sola i marginada de la resta d’es-
tats capitalistes.

La Rússia zarista ja estava de per sí endarrerida pel domini
dels zars, però després de la guerra civil encara ho va estar
més a causa de la implantació del “Comunisme de Guerra”
com a mitjà dels bolxevics per a guanyar-la.Aquest sistema
nacionalitzava el total de la economia del país sota l’orga-
nització de l’estat, abolia el sistema de mercat i confiscava
els excedents alimentaris dels camperols per abastir a l’e-
xèrcit roig i distribuir-los a la població.Això va comportar
una disminució de la producció i un agreujament del seu
enraderiment. Per combatre’l, Lenin va implantar l’any
1921 la Nova Política Econòmica (NEP), una política que
pretenia restaurar l’economia a un ritme moderat i gradual
amb la desnacionalització de l’agricultura i d’un petit sec-
tor de la indústria, tot i que les indústries pesants(acer,
electricitat...) seguien sota la direcció estatal; la reactivació
de la economia de mercat, la supressió de les confiscacions
militars del gra i la possibilitat dels agricultors de vendre els
seus excedents a la ciutat com un incentiu per a augmen-
tar la producció i una campanya massiva d’alfabetització.
Inicialment, aquesta política va tenir un gran èxit sobretot
en el sector agrícola, amb l’aparició dels Kulaks (classe mit-
jana de camperols).Més que en el sector industrial perquè
els propietaris de les indústries van apujar els preus dels

Tintín descobreix unes fàbriques en ple funcionament, que després
resulten ser uns decorats. Podem observar novament aquesta actitud
d’espia que adoptaTintín.
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seus béns de consum per tal de mantenir el nivell d’in-
gressos, cosa que va produir que molts camperols no
els poguessin comprar i que en resposta no venguessin
els seus excedents.Aquesta situació va acabar estabilit-
zant-se, tot i que va donar més arguments en contra del
sistema al sector radical, el qual veia la NEP com una
tornada perillosa al capitalisme. És per això que després
que Stalin succeís Lenin l’any 1924, aquest dirigent va
trencar amb la NEP substituint-la per una sèrie de plans
anomenats “Plans Quinquennals”, el primer dels quals
va iniciar-se l’any 1928. Aquesta sèrie de plans tenia
com a objectiu un ràpid creixement, sobretot industrial,
de l’economia ara totalment nacionalitzada i planificada
des de l’estat.Aquest procés requeria un gran sacrifici
per part de la població russa i l’estat va usar el terror i
la violència per garantir-lo. Aquest procés també va
comportar la col·lectivització de l’agricultura i la con-
fiscació militar dels excedents de gra que produïen els
Kulaks, unes mesures a les que s’oposaven, i en conse-
qüència van ser víctimes d’una persecució seguida de
nombrosos assassinats i deportacions a camps de tre-
balls forçats (Gulags).Tot i així, aquest sistema va tenir
èxit econòmic i la URSS va desenvolupar-se suficient-
ment ràpid com per fer front a la invasió nazi durant la
Segona Guerra Mundial i per convertir-se en una po-
tència mundial en competència amb els Estats Units.

Documentació
Per a il·lustrar aquesta Rússia soviètica post- revolucio-
nària, Hergé va basar-se principalment en un llibre es-
crit per Joseph Douillet titulat Moscou sans voiles
(Moscou sense vels). L’autor d’aquest llibre va ser un

ex- cònsol belga a Rússia i un defensor de l’anticomunisme.

Comentari
La Rússia soviètica de l’any 1929 era un país tancat i des-
conegut per a la gran majoria dels europeus, entre ells
Hergé. Les úniques informacions en les què va basar-se per
il·lustrar el còmic estaven marcades per aquest sentiment
de rebuig per a la nova Rússia soviètica, com per exemple
el llibre anteriorment esmentat Moscou sans voiles, del qual
en va extreure escenes senceres; o la influència de l’abat
Wallez, director del diari catòlic pel que treballava i la per-
sona que va marcar a Hergé la destinació de la primera
aventura deTintín; així que aquesta aventura també va ad-
quirir aquest color.

Tintín viatja a Rússia per fer de periodista, per narrar ob-
jectivament quina és la situació del país. Però a mesura que
avança la història,Tintín pren partit a la situació perquè ja
des de l’inici del viatge, ell i el seu gos tenen moltes pre-
vencions envers Rússia. Diu Milú a la quarta vinyeta de la
primera pàgina del còmic: “ He sentit que hi ha moltes
puces allà...”. Aquesta anècdota, juntament amb els nom-
brosos enfrontaments amb els bolxevics, fan que Tintín
passi de ser un periodista objectiu a un espia de la Europa
Occidental. Arrel d’aquest canvi de joc,Tintín fa una mi-

Tintín fa una mirada despectiva a la URSS.

Portada del llibre “Moscou sans voliles”

En aquesta vinyeta, podem obser-
var els perjudicis envers Rússia que
de bon començament tenen.
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rada despectiva envers la URSS, per exemple, ridiculit-
zant unes fàbriques que descobreix que són un decorat
o contemplant un Moscou desolat.

En un moment de la història,Tintín descobreix un ama-
gatall on els bolxevics han amagat “els tresors robats al
poble”, com diu un d’ells. De fet, aquesta frase és una
crítica negativa al Socialisme, que l’entén com a un ro-
batori de la propietat privada, per part de l’estat, més
que no com a un repartiment dels béns.

Aquest còmic carrega les tintes en la visió que es tenia
de la Rússia soviètica a l’Europa de 1929. Com ja hem
dit, reflecteix la por dels empresaris i de les classes di-
rigents que la Revolució Russa s’estengués a Europa i els
tragués el poder, així que divulguen informació nega-
tiva i no sabem fins a un cert punt distorsionada del que
passava en aquell país llunyà. En tot cas,manifesta, com
una occidental qualsevol, els preconceptes negatius
sobre el país del soviets i sobre la Revolució Socialista.
Podem pensar que Hergé es veu influenciat per aquest
ambient de l’època i elabora aquesta primera aventura
basant-se en la visió occidental de la època que es tenia
del país dels Soviets. Una altra interpretació possible és
la que atribueix a Hergé una ideologia especialment
conservadora però, en tot cas, aquestes idees s’aniran
confirmant o desmentint a partir de les altres aventures.



Etapa
Aquest episodi es va anar publicant de manera seriada al
diari XXème Siècle. Concretament, les seves vinyetes van
anar apareixent en el seu suplement juvenil Le petitVingi-
tème (període 1929-1940) entre 1930 i 1931. Un cop fi-
nalitzada la publicació a aquest darrer any, el mateix diari
va procedir a editar l’àlbum de l’aventura completa, tot i
que anys més tard, l’editorial Casterman en va comprar
els drets.

Síntesi de l’argument
Després de la seva estada a Rússia,Tintín i Milú s’embar-
quen de nou en una nova aventura, aquest cop al Congo
belga, on tenen la missió de rodar un documental d’ani-
mals. Durant el viatge, però, els nostres amics tenen un
petit incident amb un polissó a bord, que gairebé causa la
mort de Milú.Tot i així,Tintín i Milú arriben sans i es-
talvis al Congo. Un cop allà, inicien el seu viatge acom-
panyats d’un guia natiu. Tanmateix, a part que tenen
diversos contratemps amb animals salvatges Tintín topa
amb el polissó del vaixell que intenta matar-lo, però el
nostre heroi aconsegueix reduir-lo. Després de descan-
sar, segueixen el seu camí, encara que sense el presoner,
fugat. Durant el trajecte, un tren xoca contra l’automò-
bil deTintín quan passava per la via del ferrocarril, i sor-
prenentment la col·lisió causa el descarrilament del tren
sense causar grans desperfectes a l’automòbil.Tintín or-
ganitza els passatgers del tren perquè col·loquin el tren en
posició i el remolca amb el seu automòbil. El comboi ar-
riba finalment al seu destí, un poblat d’una tribu nativa
que repTintín amb tots els honors. L’arribada del nostre
protagonista no entusiasma gaire al bruixot de la tribu, i
per això aquest s’ajunta amb el polissó per intentar posar
tota la tribu en contra deTintín. El nostre reporter, però,
aconsegueix demostrar la seva innocència utilitzant una
càmera i un fonògraf, uns aparells que sorprenen els na-
tius. Després d’haver guanyat el respecte de la tribu,Tin-
tín és vist com un ídol que fa coses magnifiques. Una nit
queTintín surt a la caça del tigre, és sorprès pel polissó,

Tintin al Congo
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que l’estaborneix i el deixa a l’abast dels cocodrils. Justa
a temps, però, un missioner salvaTintín i se l’endú a la
missió. Després de fer una classe a la missió, Tintín
torna a ser sorprès pel polissó, que l’abandona incons-
cient en una barca en un riu ple de salts d’aigua.Tintín
queda enganxat en una branca al caure per un d’aquests
salts, però el missioner, alertat per Milú, el salva.Tin-
tín persegueix el polissó i acaba fent-lo pres.Tot seguit,
li troba un document amb ordres concretes relatives a
acabar amb el reporterTintín, i posteriorment, reunir-
se amb un contacte en una la data acordada.Tintín as-
sisteix disfressat del polissó a la reunió amb el contacte,
que el nostre reporter acaba immobilitzant i interro-
gant. El contacte confessa que tan ell com el polissó tre-
ballen per Al Capone. El cap de la màfia de Xicago
pensava queTintín havia descobert el seu pla per con-
trolar l’explotació i comerç de diamants del Congo, i
per això havia manat liquidar-lo. Finalment,Tintín fa
fracassar el pla dels delinqüents i retorna a Europa.

Recorregut geogràfic
Bèlgica
Congo belga

Esdeveniments històrics

En una època en la què “exploració” i “colonització”
anaven de la mà, les descobertes territorials entre 1874
i 1877 de l’explorador Henry M. Stanley van permetre
al rei Leopold II de Bèlgica assolir el control de vastes
extensions territorials al voltant de la vall del riu Congo

agrupats amb el nom d’Estat lliure del Congo, i reconegut
oficialment com a possessió personal del rei a la Confe-
rència de Berlín l’any 1884, una reunió per determinar i
repartir l’expansió colonial a l’Àfrica. El rei Leopold II va
extorsionar en gran mesura la colònia, implantant els tre-
balls forçats i altres atrocitats.Aquest govern tirànic va des-
pertar en contra seva l’opinió internacional, així que el rei
va veure’s obligat a cedir la colònia a l’estat belga l’any
1908.Així s’origina el Congo belga, que durarà fins al 1960
quan els moviments independentistes arriben al poder de
la colònia i es declaren independents, culminant d’aquesta
manera el procés de descolonització a aquesta regió. Pos-
teriorment, va canviar el nom pel de Zaire, i actualment
el coneixem com a República Democràtica del Congo.

Comentari
Novament, darrera les vinyetes d’aquest episodi es pot en-
treveure la mà de l’abatWallez, que ha tornat a ser decisiva
quant al destí de l’aventura. SegonsWallez, el Congo belga
necessitava promoció per tal d’adoctrinar la joventut sobre
la feina que els missioners feien a la colònia. Cal recordar
queWallez era el director d’un diari catòlic.Així que la mi-
llor manera de fer aquesta publicitat era enviar el reporter
Tintín a la colònia belga, tot i els desitjos de l’autor d’en-
viar-lo a l’Amèrica del nord dels indis pèl-roges, un terri-
tori que sempre l’havia fascinat.
La visió que Hergé ens dóna del Congo és una visió colo-
nialista, en la què l’home blanc creu tenir el dret per pren-

Tintín és alabat com a un ídol i tracta als natius com a nens petits.

Aquesta vinyeta il·lustra el colonialisme paternalista de l’església.
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dre possessió del territori i d’imposar la seva cultura i
els seus mètodes per sobre dels pròpiament natius. És
una visió, a més, paternalista, ja que tracta als habitants
congolesos com nens petits que precisen i tenen sort de
tenir l’ajuda dels europeus, i sobretot del’església, en
cas de problemes. Hergé il·lustra nombroses vinyetes

impregnades amb aquestes opinions i en les quèTintín
pretén imposar la seva autoritat com a europeu o és ala-
bat com un ídol.A més, cal destacar l’aparença tòpica-
ment colonial que téTintín en aquesta aventura.
Aquest visió colonialista occidental també té una ves-
sant econòmica, que considera del tot normal l’extor-
sió dels recursos del territori, com podem veure en la
iniciativa dels gàngters de controlar les mines de dia-
mants del Congo mitjançant la por.
També és de destacar en l’argument el fet que estigui
més dirigit a nens,més juganer i imaginatiu que d’altres
potser per identificar-se amb un món més ingenu com

ell considera el de les tribus africanes, en el fons és creure
que no tenen l’astúcia o la intel·ligència.

Tanmateix, aquesta visió que Tintín al Congo transmet està
basada en els criteris i opinions, alimentades pels prejudi-
cis que els belgues del medi burgés tenien de l’Àfrica l’any

1930.Aquesta visió, però, ha canviat totalment al llarg dels
anys, fins a tal punt que actualment desperta mala crítica i
es qualifica Hergé de racista. Tintín al Congo, però, és avui
dia un vestigi del passat que representa un pensament per-
tanyent a una època anterior. Ja ho va dir Hergé molts anys
després de la publicació d’aquest còmic en unes entrevis-
tes amb Numa Sadoul:

Era 1930. Jo no coneixia d’aquell país més que el què la
gent explicava en aquella època:“els negres són uns nens grans...Tenen
sort que nosaltres estem allà”. I jo vaig dibuixar a aquests africans segons
aquells criteris,amb el més pur paternalisme,que era el de l’època a Bèl-
gica. (1)

1.-Conversacions amb Hergé, pàg 49

Tintín mostra aquesta actitut colonial europea, sent agressiu i manant als congolesos amb males maneres.

Els gàngsters que pretenen el control de les mines
de diamants congoleses.



Etapa
Aquest còmic va ser il·lustrat i publicat de manera seriada
al diari XXème Siècle. Concretament, aquest còmic es va
presentar com si fos una sèrie en el seu suplement juve-
nil Le petitVingitème (Període 1929-1940) entre 1932 i
1933, i va ser publicat en forma d’ àlbum per l’editorial
Casterman l’any 1934.

Síntesi de l’argument
Tintín s’embarca a bord d’un vaixell rumb a l’Extrem
Orient per prendre’s unes petites vacances després de les

seves tres aventures anteriors.A coberta, coneix a Filemó
Cicló, un egiptòleg que segueix la pista de la tomba del
faraó Ki-Osk, entorn la qual corre el rumor que desapa-
reix misteriosament tota persona que s’aventuri a entrar-
hi. Tintín accepta acompanyar-lo però, moments abans
de desembarcar, els policies Dupond i Dupont l’arresten
pel tràfic d’unes drogues que algú ha col·locat al seu ca-
laix, amb la intenció d’inculpar-lo. Usant el seu enginy,
Tintín i Milú s’escapen i més tard es retroben amb l’e-
giptòleg, amb el qual inicien la recerca de la tomba. Fi-
nalment, Tintín, Milú i l’egiptòleg troben la sepultura,
segellada amb un signe que apareix al mapa del professor
Cicló i també a l’etiqueta d’un cigar que es troben just a
l’entrada de la tomba. De sobte, el professor Cicló des-
apareix dins la tomba i el nostre protagonista entra per se-
guir-lo.Allà hi troben molts sarcòfags amb les mòmies de
tots els egiptòlegs desapareguts mentre cercaven la
tomba, juntament amb tres sarcòfags més preparats per
als nouvinguts.Tintín i Milú avancen per la tomba segu-
int el rastre del professor Cicló fins a una cambra on hi ha
unes caixes que contenen els mateixos cigars que han tro-
bat a l’entrada. De sobte, els nostres protagonistes cauen
adormits per un gas narcòtic que omple la sala.Temps
després, són llençats a les aigües del mar Roig dins de sar-
còfags, i Tintín i Milú acaben separant-se del professor
Cicló, a causa de les corrents marines.

Afortunadament, els nostres protagonistes són salvats de
les onades de tempesta per un mariner que resultarà ser
un traficant d’armes, com descobriran posteriorment.

Els cigars del faraó
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Tintín desembarca aAràbia i arriba a la Meca, on a causa
de la inestabilitat local és obligat a allistar-se a l’exèrcit.
Mentre escombrava el despatx del coronel,Tintín troba
una anella amb el mateix signe dels cigars que havia vist
a la tomba, i dins dels calaixos en troba nombroses cai-
xes. Mentre investiga, és sorprès pel coronel, imme-
diatament detingut per espionatge i condemnat a pena
de mort.Tanmateix,Tintín se salva gràcies als policies
Dupond i Dupont, els quals realitzen un simulacre d’a-
fusellament per tal de salvar-lo i poder detenir-lo per
tràfic de drogues. L’engany, però, acaba sent descobert
i tots han de fugir ràpidament.Tintín i Milú aconsegu-
eixen escapar amb una avioneta i cauen a l’Índia per falta
de combustible. Allà,Tintín és víctima de nombrosos
intents d’assassinat darrere els quals hi ha una banda in-
ternacional de traficants de drogues, com sabrà poste-
riorment. Més tard, Tintín coneix el Maharajà de
Rawhajpurtalah, el qual també està sota l’amenaça de
mort d’aquests traficants contra els qui lluita. Tintín
aconsella el maharajà que dormi allunyat de les fines-
tres. Aquella nit,Tintín descobreix un faquir que dis-
para al maharajà un dard impregnat del verí que fa
tornar boig, però gràcies a l’advertència de Tintín, el
dispar va a parar a un ninot. El reporter descobreix que
per a una entrada secreta feta a un arbre el faquir s’ha
esmunyit i ha entrat a unes instal·lacions on es celebra
una reunió que pretén la neutralització del maharajà.
Tintín aconsegueix detenir tots els assistents just abans
de la irrupció de la policia, dirigida per Dupond i Du-
pont. Aquests s’han de disculpar per haver sospitat de
Tintín: li expliquen que al Caire havien descobert el
quarter general d’una banda internacional de traficants
de drogues, i havien trobat una llista negra en la que fi-
guraven els noms del maharajà i el deTintín.També hi
havia un plànol que els havia conduït a la base on el nos-
tre reporter ha detingut el gruix de la banda excepte el
cap i un altre membre que s’ha escapat. Immediatament
arriba la notícia que aquests dos malfactors han raptat el
fill del maharajà.

Finalment,Tintín salva el noi i tornen a palau.Allà des-
cobreixen que les caixes de cigars que havien trobat a la

tomba de faraó, a Aràbia i l’Índia eren simples estoigs que
contenien l’opi amb el qual traficaven.

Recorregut geogràfic

Egipte: Port- Said, El Caire
Mar Roig
Aràbia: La Meca
India:Rawhajpurtalah

“Rawhajpurtalah” : és una ciutat imaginària situada a la zona
nord de l’Índia, segons es dedueix perquè està prop de les
muntanyes de l’Himàlaia; es troba a la zona de la jungla
monsònica i dins del territori d’hàbitat de l’elefant asiàtic;
també es troba en un principat independent ja que el ma-
harajà té poder executiu per lluitar contra el tràfic de dro-
gues, però és a prop de la frontera amb la zona de domini
directe del virrei ja queTintín s’allotja un temps a la casa
d’un dirigent colonial anglès abans d’arribar al palau del
maharajà.

Esdeveniments històrics
L’Aràbia dels anys trenta és escenari d’una gran inestabi-
litat territorial entre diferents famílies que volen fer-se amb
el control de les terres. L’any 1902 Ibn Saud va arravatar el
control de Riad, la capital , a una família rival.A partir d’a-
quí, Ibn Saud i la seva família van emprendre una campanya
de conquesta dels territoris de les famílies circumdants per
annexionar-los als seus dominis. Finalment, l’any 1932 tots
els territoris sota el seu domini van agrupar-se per formar
l’estat avui dia anomenat Aràbia Saudita, dirigit per una
monarquia iniciada pel propi Ibn Saud i recolzada per Gran
Bretanya.
L’any 1934 va succeir un episodi bèl·lic fugaç, en el què

Tintín arriba a la casa d’un
dirigent colonial anglès si-
tuada a la jungla índia.
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Ibn Saud va mobilitzar un exèrcit de 10.000 homes ar-
mats amb fusells i armes automàtiques contra l’imam
Iehia de Iemen, un dels personatges més influents de la
península aràbiga. Curiosament, aquest fet va ocórrer
deu mesos després de la publicació dels cigars del Faraó,
còmic en el què apareix un conflicte semblant provocat
pels germans policies Dupond i Dupont, els quals ata-
quen un xeic àrab confonent-lo ambTintín. Els simpa-
titzants d’aquest xeic àrab atribueixen l’atac a la família
enemiga, segurament com a excusa per prendre’ls els
territoris.Aquest episodi és una mostra d’aquesta lluita
entre les famílies més poderoses pel control dels terri-
toris.

L’Índia del 1933 segueix sent una Índia colonial brità-
nica, la “joia de la corona anglesa”. El territori de l’Ín-
dia estava dividit en diferents províncies autònomes o
subahs, les quals estaven subdividides en divesos distric-
tes. Aquestes províncies estaven sotmeses al poder co-
lonial directe del virrei.Tanmateix, algunes províncies
fortes havien aconseguit convertir-se en dominis brità-
nics, és a dir, dominis dirigits pels antics prínceps, però
sota la supervisió colonial.
Durant aquest any 1933, però, sorgeix un moviment in-
dependentista indi liderat per Mahatma Gandhi.Aquest
va idear noves maneres de protesta basades en el prin-

cipi de la no violència com poden ser les vagues; vagues de
fam i la no cooperació amb els colonitzadors o la desobe-
diència civil.Aquestes accions de protesta van ser durament
reprimides per l’exèrcit colonial, fins el punt que Gandhi
va ser empresonat.Aquest fet va provocar encara més pro-
testes no violentes seguint l’estratègia de la desobediència
civil.
Tanmateix, Hergé no representa aquest context de l’Índia
de la època, sinó que l’Índia juga un paper simplement de-
coratiu.

Problemàtiques contemporànies
En aquesta aventura,Hergé fa referència al tràfic de dro-
gues i al tràfic d’armes.

Documentació i fonts d’inspiració
L’any 1922, el descobriment de la tomba deTutankamon
per Howard Carter i la maledicció que se suposava que per-
seguiria els profanadors van fascinar a tothom; Hergé no
en va ser l’excepció. L’element d’intriga és present en gran
part del còmic, la tomba egípcia i la maledicció per elles
mateixes ja aportaven una bona dosi de misteri. Per això,
Hergé va valdre’s de fotografies de jeroglífics reals per tal
d’il·lustrar les parets de la tomba.

Aquesta vinyeta il·lustra la inestabilitat a l’Aràbia d’aquest temps.

Hergé es val de jeroglífics reals per il·lustrar els del còmic.
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A la vinyeta en la què es veuen representats tots els egip-
tòlegs desapareguts i momificats, Hergé va utilitzar
noms d’egiptòlegs reals per anomenar els de la ficció. El
cas més rellevant i conegut és el de la mòmia amb el
nom de Lord Carnaval, el qual manté una gran semblança
amb el de Lord Caernavon, un Lord anglès que va ser el
mecenes de Howard Carter, el descobridor de la tomba
de Tutankamon. Sobre Caernavon hi ha el rumor que va
morir sota la maledicció de la tomba, ja que després de
tallar-se amb la fulla d’afaitar una picada de mosquit, va
morir sobtadament dies després. La veritable explicació
d’aquest fet, però, és que aquella picada de mosquit el
va infectar amb una malaltia inflamatòria bacteriana que
li va causar la mort l’any 1923, en un temps en què l’an-
tibiòtic encara no havia estat descobert.

Aquesta historieta deTintín podria ser un homenatge a
la egiptologia, una disciplina que ja havia causat furor
des de principis de segle i que després del descobriment
deTutankamon encara havia causat més sensació.

Aquesta història succeeix en tres indrets força distants
al llarg de l’aventura: Egipte, Aràbia i l’Índia. Per tal
d’establir una connexió, Hergé introdueix un leitmotiv:
el símbol del faraó Ki-osk i l’emblema de la banda de
traficants, que apareix a la vitola dels cigars: a l’entrada
secreta de la tomba del faraó o a les túniques de l’asso-
ciació secreta. Aquest signe està inspirat en el Yin i el
Yang,que simbolitza l’equilibri entre el bé i el mal,men-
tre que l’altre signe és més caòtic i recorda més el des-
ordre, ideal per a una banda de traficants.

A una de les vinyetes,Hergé dibuixa com a una mòmia més
del santuari al seu col·laborador Edgar Pierre Jacobs, al
qual més d’un cop li dedicarà algun dibuix.

A l’aventura,Tintín interromp sense voler el rodatge d’una
producció cinematogràfica que recorda les pel·lícules del
desert dels anys trenta, amb actors com RodolfoValentino.

Podem llegir al rètol de la mòmia: Carnaval

Semblança entre el símbol
del faraó Ki-osk( esquerra) i
elYin i el Yang ( a la dreta)

A l’esquerra, Edgar Pierre Jacobs, immortalitzat a la dreta pel seu col·lega
Hergé



Etapa
Aquest edició de les aventures deTintín va ser il·lustrat i
publicat com una sèrie al diari XXème Siècle en el seu su-
plement juvenil Le petit Vingtème (període 1929-1940)
Concretament, aquest còmic formava part d’un article
de la revista durant l’any 1934, i va ser publicat en àlbum
complet per l’editorial Casterman l’any 1936.

Síntesi de l’argument
Tintín gaudeix d’unes merescudes vacances a l’Índia com
a convidat al palau del Maharajà de Rawhajpurtalah.Ales-
hores un missatger xinès arriba i demana per ell.Tanma-
teix, quan Tintín es reuneix amb el missatger, un dard
enverinat amb radjaidjah, el verí que fa tornar boig, im-
pacta en el coll del xinès.Abans, però, de perdre el seny,
l’enviat pronuncia dues paraules: “Shanghai” i “Mitsuhi-
rato”.Tintín marxa immediatament cap a la Xina per in-
vestigar el que l’emissari li volia dir. Tintín arriba a
Shanghai, i temps després, rep un missatge d’aquest tal

Mitsuhirato citant-lo a les seves dependències. Un cop
allà, en Mitsuhirato l’adverteix del perill que corre el ma-
harajà de Rawhajpurtalah i li aconsella que retorni a l’Ín-
dia per protegir-lo. A les vinyetes següents, Tintín és
víctima de diversos intents d’assassinat i d’una detenció,
tot i que, afortunadament, en surt indemne i lliure.Tin-
tín decideix tornar a l’Índia. Durant el viatge de tornada,

El Lotus Blau
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Tintín i Milú són narcotitzats, raptats, llançats a l’aigua
i posteriorment recollits per un vaixell pesquer. Quan
es desperta,Tintín es troba a una casa xinesa a les afo-
res de Shanghai.Allà es troba amb el senyorWang Jen-
Ghié.Wang li presenta uns altres homes i li explica que
són els Fills del drac, una associació secreta que lluita con-
tra el tràfic d’opi a la Xina. El seu pitjor enemic és en
Mitsuhirato, que a més de ser un agent secret del Japó
a la Xina, està relacionat amb els traficants d’opi i els
ajuda a distribuir la càrrega per tot el món i sobretot
per la Xina. Els fills del drac van pensar que li agradaria
ajudar-los i per això van enviar l’emissari a l’India, però
en Mitsuhirato va assabentar-se’n i ho va voler impedir,
així que van neutralitzar el missatger.Tot i així, ell va
viatjar a Shanghai, i Mitsuhirato el va citar per fer-lo
tornar a l’Índia, abans de manar matar-lo en múltiples
intents, però com queTintín es va embarcar finalment
a l’Índia els fills del drac el van haver de raptar. Mentre
Tintín espia en Mitsuhirato i els seus còmplices, pre-
sencia com aquests fan esclatar la via del tren i atribu-
eixen l’autoria de l’atemptat a bandolers xinesos. Més
tard comuniquen l’incident de forma exagerada a través
de la radio a escala mundial. Els japonesos utilitzen
aquest fet per envair i ocupar aquesta regió de la Xina.

Una vegada presenciat l’atemptat,Tintín intenta esca-
par-se, tot i que acaba sent capturat i traslladat a casa
d’en Mitsuhirato. Allà, el japonès pretén injectar-li el
verí per tornar-lo boig. Aparentment sembla que s’hi
torni, però en veritat fingeix per marxar. Després sa-
brem que un servidor dels fills del drac ha canviat el verí
que fa tornar boig per aigua i l’ha portat al senyorWang.
Mitsuhirato també s’adona del canvi i denunciaTintín a
l’exèrcit japonès.Aleshores, les forces d’ocupació posen
preu al seu cap i estableixen controls a totes les sortides
de la ciutat.Tintín n’aconsegueix sortir i arriba a casa
del senyorWang. Després d’uns dies de descans,Tintín
es compromet a portar a analitzar el verí perquè en tro-
bin un antídot.

Així doncs,Tintín torna a Shanghai, on entra disfressat
de general japonès. Intenta arribar a la Concessió In-

ternacional, on creu que estarà segur sense saber que en
Dawson, cap de la policia de la Concessió, ha arribat a un
acord amb els japonesos per arrestarTintín si va a la Con-
cessió.Tintín arriba a la Concessió Internacional, on entra
il·legalment, sense la documentació necessària, i és perse-
guit pels guàrdies.Tot i així, aconsegueix escapar-se i es re-
fugia a un cinema.Allà veu en el noticiari previ al film, la
notícia de l’arribada del professor Fan Se-Yeng, estudiós de
la bogeria.Tintín inicia la recerca del professor, però sense
èxit, i tot indica que ha estat raptat. I efectivament, quan va
tornar a casa del professor, el seu criat li entrega una nota
de segrest que estableix el lloc d’entrega del rescat: el tem-
ple de Hou-Kou.Tintín demana al criat que li guardi el verí
i marxa, però a fora és detingut per la policia de la Con-
cessió internacional i posteriorment entregat als japone-
sos, que el condemnen a mort.Afortunadament, és rescatat
pels fills del drac i, seguidament, marxa en tren cap a Hou-
Kou.Tanmateix, el tren arriba a un punt on la línia està ta-
llada a causa del desbordament d’un riu i Tintín es veu
obligat a seguir el camí a peu, però, de sobte, veu un noi
ofegant-se al riu i el rescata. El jove xinès es diu Chang
Chong-Jen i de seguida es fan amics inseparables.Ambdós
companys arriben a How-Kou, i durant el trajecte cap al
temple, en Dupond i Dupont intenten, sense ganes, dete-
nir el jove reporter per ordre de la policia internacional, la
qual ha pactat amb la policia xinesa detenir-los. Però no ho
aconsegueixen. Finalment arriben al temple, on intenten
assassinar-los, sense èxit i retornen a Shanghai. Tintín i
Chang s’infiltren de nit a casa d’en Mitsuhirato i senten que
han localitzat on s’allotgen.Aleshores corren cap a casa el
senyorWang, però massa tard, ja que han raptat el senyor
Wang.Tot i així,Tintín troba un missatge deWang indicant-
los “el lotus blau” com al lloc on els porten.Tintín hi va, i

Tintín arriba a la Concessió Interna-
cional, una zona de domini de les po-
tències occidentals, i per tant, vigilada
per soldats estrangers, en aquest cas
anglesos.Aquest fet és una mostra de
la situació de la Xina en aquesta
època.
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sent a dir que la següent nit el seu còmplice ha d’anar al
moll nº9 i recollir la mercaderia; és a dir, l’opi. Sense
dubte,Tintín hi va i s’amaga dins d’un dels barrils buits
dins el camió: però el descobreixen. Hi ha el senyor
Wang amb la seva família i tota la banda de traficants,
juntament amb el cap, el senyor Rastapópulus, el di-
rector de la productora cinematogràfica queTintín s’ha-
via trobat a Aràbia i que considerava una persona
honrada.Afortunadament, en el moment que els volen
executar, els agents dels fills del drac i en Chang surten
armats dels barrils i detenen als criminals.

Al final de l’aventura, els japonesos abandonen l’ocu-
pació, s’aconsegueix trobar un antídot per la bogeria
causada pel verí i Tintín s’acomiada dels fills del drac i
del seu amic Chang, vessant una de les úniques llàgrimes
que veurem del nostre jove reporter.

Recorregut geogràfic

Índia: “Rawhajpurtalah”,Bombai
Oceà Índic i la Mar de la Xina
Xina: Shanghai

Esdeveniments històrics

A partir del Lotus Blau, l’obra d’Hergé marca un abans
i un després respecte les seves anteriors històries.A par-
tir d’aquest episodi, Hergé va prendre consciència que
volia documentar-se a fons sobre l’indret on enviava
Tintín a cada aventura, de tal manera que s’acostés al
màxim a la realitat i s’allunyés dels tòpics i els estereo-
tips, tant comuns en les anteriors aventures.

Al Lotus Blau, Hergé ens obre una finestra a la Xina del
1931, caòtica políticament, ofegada econòmicament i
amenaçada per l’expansionisme japonès.Tanmateix, per
entendre la situació d’aquest país quan el nostre repor-
ter hi arriba, cal que mirem d’on venim.

A mitjans dels segle XIX, ens trobem amb una Xina im-
perial totalment arruïnada i hermètica, amb els ports

tancats a les potències occidentals estrangeres.Tanmateix,
aquestes potències occidentals tenien un gran interès en
expansionar els seus mercats per obtenir primeres matè-
ries i donar sortida als productes elaborats a metròpoli, així
com per trobar nous ports d’escala. En aquell moment,
Gran Bretanya posseïa el major imperi colonial, i desitjava
ampliar els seus interessos comercials a la Xina, però això
xocava amb la negativa del govern imperial xinès. Així
doncs,Gran Bretanya va entrar en conflicte amb Xina en les
anomenades Les guerres de l’opi (1839-1842 ; 1856-1860).
La causa d’aquestes guerres va ser la pressió que Gran Bre-
tanya exercia sobre la negativa del govern xinès a legalitzar
el comerç d’opi a la Xina, ja que així en podria exportar
grans quantitats procedents de l’Índia, la seva colònia, i ob-

tenir-ne un gran benefici. En acabar el conflicte, el govern
imperial xinès va haver d’acceptar la legalització del co-
merç d’opi i va haver de cedir signant uns tractats desigu-
als en els que Gran Bretanya i altres potències occidentals
com França, Alemanya o els Estats Units obtenien moltes
facilitats comercials: s’obrien els ports als comerciants es-
trangers i obtenien concessions de terreny per establir
zones de domini internacional (és a dir, de la potència o
potències estrangeres) i bases militars. És d’aquesta manera
com Gran Bretanya va obtenir el domini de Hong-Kong
com a protectorat fins a dates recents.Arrel d’aquest con-
flicte, neix el problema de l’opi, que causa estralls a la so-
cietat xinesa per la seva addicció mortal. Així doncs, ens
trobem ara amb una Xina semblant a una colònia multina-
cional. Aquest fet va anar creant entre la població xinesa

En taronja, la regió de Manxúria, objecte de la invasió
japonesa de 1931.
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un sentiment antioccidental, a causa dels abusos co-
mercials a què es veia sotmès el seu país i també pel
comportament prepotent que adoptaven generalment
els rics empresaris occidentals, i en contra també del
govern imperial. Aquest sentiment va anar proliferant
fins que explotaren diverses revoltes populars a finals
del segle XIX, sufocades per les potències estrangeres.

D’altra banda, Japó ha experimentat un procés de mo-
dernització a l’estil occidental a finals del segle XIX i
comença a erigir-se com a potència predominant de
l’Extrem orient.Així doncs, també té pretensions im-
perialistes, de tal manera que acaba annexionant als seus
dominis Corea,Taiwan i una part de la Manxúria (ter-
ritori del nord-est de la Xina) cap a finals del segle XIX.

Com s’ha dit, la Xina va viure un període de revoltes
populars contra l’estranger i contra el govern imperial
dèbil. El govern imperial va ser derrocat i es va fundar
la República Xinesa l’any 1912.Tanmateix, la inestabi-
litat i la confusió que es vivien, van deixar el govern en
mans corruptes i manipulades per les potències impe-
rialistes occidentals i el Japó. Després de la Gran Gu-
erra, però, a la Xina cada cop era més accentuada la
influència de la revolució russa del 1917 i del bolxe-
visme, així que es va fundar el Partit Comunista, el qual
va anar guanyant cada cop més força.

D’altra banda, un cop també acabada la Primera Guerra
Mundial, Japó, alineat amb les potències occidentals
vencedores de laTriple Entesa, va rebre el dret d’ocu-
par les possessions alemanyes a la Xina, cosa que va fer
augmentar la influencia nipona sobre el gegant asiàtic, i
en conseqüència la població xinesa també tenia cert
recel contra els japonesos, a més a més dels occidentals.
El “crack” borsari del 29 va submergir el Japó en una
profunda crisi que va causar l’ascens cada cop més clar
dels militars al poder i l’apropament a un règim feixista
durant els anys 30.A més, les seves aspiracions expan-
sionistes van anar creixent en adonar-se que la seva eco-
nomia podria ser arruïnada simplement amb un
bloqueig marítim per part dels EEUU, país amb el que

competia per la supremacia militar del Pacífic. Per tant, el
Japó veia necessària l’expansió territorial cap al continent
per tal d’evitar un ràpid ofec de la seva economia en cas de
guerra. És en aquest clima quan el 1931 els japonesos co-
meten un atemptat a la línia ferroviària de Mukden-Tient-
sini i n’atribueixen l’autoria a bandolers xinesos, utilitzant
l’acte com a pretext per ocupar la totalitat de la regió de
Manxúria. Posteriorment, la Societat de Nacions no va le-
gitimar l’acció, va denunciar-la en l’informe Lytton, i con-
seqüentment, el Japó va abandonar la Societat de Nacions
i va crear a Manxúria un estat independent, però com a
protectorat japonès.

Comentari
Al Lotus Blau, Hergé es posiciona clarament contra el Japó
i la seva política expansionista. En el relat,Hergé integra en
la cronologia els fets que desencadenaren la invasió de Man-
xúria, tot i que desplaçant-los a la línia de tren Shanghai-
Nankin per donar coherència als fets situats a la ciutat de
Shanghai. Introdueix la crítica al Japó per haver abandonat
la Societat de Nacions quan aquesta va sancionar l’operació.
Tot i així, Hergé il·lustra una retirada de les tropes ocu-

pants, mentre que a la realitat això no va succeir. Hergé
també utilitza l’ús del xinès per deixar missatges contra el
Japó al llarg de la història, com per exemple alguns cartells
amb missatges antiimperialistes o boicotejant els productes
japonesos. Hergé també critica els occidentals de la Con-

Mitsuhirato atempta contra la línia ferroviària i n’atribueix l’autoria a ban-
dolers xinesos, usant el fet com a pretext perquè les tropes japonese envaeixin
la Xina, com va passar a la realitat.
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cessió Internacional, als quals els descriu com a uns per-
sonatges corruptes que únicament vetllen pels interes-
sos comercials de les empreses occidentals i que actuen
amb una prepotent actitud de superioritat amb la po-
blació xinesa.

Després de la Gran Guerra, Europa veia amb mals ulls
la Rússia comunista, i per això era simpatitzant del Japó,
que li era enemic.A més, les potències de laTriple En-

tesa volien evitar per tots els mitjans una altra guerra mun-
dial, i per això es mantenen impassibles davant d’accions
bèl·liques il·legals com les del Japó. És més, la premsa oc-
cidental informa dels fets des del punt de vista japonès.
Al Lotus Blau, Hergé es posiciona a l’altra banda d’aquestes
opinions generals i oficials, i és per això que va rebre nom-
broses crítiques de diplomàtics i polítics, que no compar-
tien la mateixa visió que ell.

Problemàtiques contemporànies
En aquesta aventura, Hergé torna a fer referència al tràfic
de drogues, i més en concret de l’opi. Com s’ha dit ante-
riorment, la legalització del comerç d’aquesta droga va ser
imposada pels britànics a mitjans del segle XIX com a una
de les resolucions finals de Les guerres de l’opi. A partir de
1839, l’opi ja estava a l’abast de les famílies obreres, creant
així una epidèmia d’addicció per tota Xina i causant grans
problemes en l’economia familiar dels xinesos addictes, ja
que gastaven dos terceres parts del salari en la compra i
consum d’aquesta droga.

La documentació i fonts d’inspiració
La font d’informació principal d’Hergé per il·lustrar la
Xina del 1931 va ser el seu amicTchangTchong- Jen, l’es-
tudiant xinès de Belles Arts i gran amic d’Hergé que hem
citat a la biografia.

Tchang va explicar-li la situació de la Xina i dels xinesos,
molt allunyada del punt de vista de molts europeus, plens
de prejudicis i estereotips causats majoritàriament per la
informació confusa i manipulada que feien arribar els mit-

Igaul que a la reali-
tat, podem veure que
la Societat de Nacions
no legitima la invasió
japonesa, i en res-
posta, Japó abandona
la organització.

En aquesta vinyeta, es reflecteix l’actitut prepotent de superioritat envers
la població xinesa que adopten els empresaris occidentals establerts allà.
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jans de comunicació occidentals, que en aquell temps
defensaven el punt de vista del Japó a l’ExtremOrient.
Tanmateix, al còmic també apareix la situació inversa:
els xinesos pensen que tots els europeus són igual d’in-
tolerants i prepotents. És per això que quanTintín res-
cata en Chang, -un personatge inspirat en el veritable
Tchang-, aquest no entén per què Tintín l’ha salvat ja
que té una visió cruel i egoista dels europeus. En aquell
moment, els dos amics aprenen que les seves cultures i
pobles es coneixen malament i per això cauen en l’en-
gany del tòpic.

D’altra banda Tchang va ajudar i supervisar el dibuix
dels edificis de les ciutats, els carrer, la vestimenta de la
gent i els objectes d’art tradicional, com gerros, pintu-
res o estàtues. El va guiar en la elaboració dels paisatges
i va supervisar les fotografies.

Hergé es basa en la fotografia d’un vehicle blindat real per
elaborar el seu homòleg al còmic.

Tintin acaba de salvar a Chang d’ofegar-se, i després de mantenir
una conversa s’adonen de la falsetat dels perjudicis que tenen les
dues cultures envers l’altra.

Tchang va ajudar Hergé a il·lustrar
la realitat xinesa, deixant endarrere
els tòpics.
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Aquesta pàgina il·lustra la cronologia de la invasió japonesa de Manxúria l’any 1931, la qual ha estat integrada en la trama del còmic.



Etapa
Aquest còmic va ser il·lustrat i publicat seriadament a la
revista Le petitVingitème a partir del 1935 fins al 1937,
any en què la editorial Casterman va publicar la història
en forma d’àlbum.Així doncs, incloem aquest episodi
dins la primera etapa laboral d’Hergé (1929-1940).

Síntesi de l’argument
En aquesta aventura,Tintín s’enrola en una investigació
sobre el robatori al Museu Etnològic d’un fetitxeArum-
baya, una tribu indígena de Sud Amèrica, però més tard
s’adona que no és l’únic interessat en el cas. Les pistes i

els indicis condueixen Tintín i els seus dos competidors
al país Sud-americà de la república de SanTheodoro, con-
cretament a la seva capital: Los Dopicos. QuanTintín ar-
riba a aquest país governat pel dèspota coronelTapioca, la
situació als carrers és molt tensa pel temor a una revolu-
ció que finalment arriba i arrossega el nostre protagonista
a ser el comandant ajudant del nou dèspota al poder, el
general Alcàzar. Dies després, arriba al palau del general
un representant de la companyia petrolera nord-ameri-

L’orella escapçada
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En un segon pla, podem veure un mapa de Sud- amèrica, on està ressaltada
la zona del fetitxe, que corresponia a SanTheodoro i Nuevo rico al còmic, i a
Bolívia i Paraguai a la realitat.
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cana General American Oil, el qual informa de la presèn-
cia de petroli a la regió del Gran Chapo, un desert entre
SanTheodoro i la seva veïna Nuevo Rico, i planteja l’op-
ció d’ocupar mitjançant la guerra els territoris del de-
sert pertanyents al país veí, prometent beneficis per al
general Alcàzar. D’aquesta manera, la companyia nord
americana obtindria el monopoli del petroli enfront la
seva competidora anglesa, la Companyia Anglesa de Petro-
lers Sud Americans, la qual havia optat per fer la mateixa
jugada amb la veïna Nuevo Rico.Tintín no ho accepta,
però el general, sí que ho fa. Posteriorment surt a l’es-
cena un venedor d’armes anomenat Basil Bazaroff, el
qual subministra armament als dos bàndols, secreta-
ment, per separat.Tintín és acusat d’espionatge falsa-
ment per haver revelat els plànols de l’armament a
l’enemic, així que ha de fugir.Tot escapant,Tintín arriba
a la frontera de Nuevo Rico, on és detingut i aquesta
agressió fa esclatar la guerra. Presoner,Tintín aconse-
gueix escapar i s’endinsa a la selva amb la intenció de
trobar la tribuArumbaya i descobrir el perquè d’aquest
interès pel fetitxe.Allà descobreix que aquell fetitxe va
ser un regal de la tribu a uns exploradors amb els què
van establir contacte.Tanmateix, un d’ells va robar un
diamant sagrat i el va amagar al fetitxe, i quan ho van
descobrir els van perseguir a mort, però aquest, ferit, va
aconseguir escapar. Però, no va tenir oportunitat de re-
cuperar el diamant, que segueix dins el fetitxe que tot-
hom vol apoderar-se’n per aconseguir el diamant.Tintín
torna a Europa s’assabenta que el fetitxe està a mans
d’un empresari nord americà que es dirigeix aAmèrica.
Quan arriba al vaixell,Tintín es troba als dos competi-
dors, els quals han robat el fetitxe, i tot forcejant aquest
es trenca i el diamant cau per la borda. Finalment, el fe-
titxe és restaurat i tornat al museu Etnològic.

Recorregut geogràfic
Bèlgica: Brussel·les
SanTheodoro: Los Dopicos
Nuevo Rico: Sanfación
Poblat Arumbaya a la selva amazònica
Bèlgica: Brussel·les

SanTheodoro i Nuevo Rico són dos dels països imaginaris
que Hergé crea per tal de situar-hi les seves històries sense
que el conflicte faci referència directament a un espai real.
Usant aquest recurs,Hergé crea una realitat paral·lela en la
què és més fàcil representar el seu temps, una realitat sem-
blant però imaginària igualment, que insinua la realitat
sense vincular-la estrictament.

Amb aquest dos països imaginaris, Hergé vol fer referència
als països reals de Bolívia i Paraguai per tal d’explicar el
conflicte del Gran Chaco, una guerra que va enfrontar
aquests dos països i que veurem en el seu moment. San
Theodoro representa Bolívia, i la capital Los Dopicos es re-
fereix a la capital boliviana de La Paz. De fet, hi ha sem-
blança entre els noms dels seus llibertadors colonials: el
General Olívaro (1805- 1899) és el llibertador de San
Theodoro,mentre que a la realitat és Simón Bolívar (1783-
1830), el llibertador de Bolívia. I pel que fa a Nuevo Rico
amb la seva capital Sanfación, són els nous noms de Paraguai
i la capital Asunción.

Esdeveniments històrics
En aquest episodi, Hergé va fer referència a un conflicte
greument devastador que justament havia conclús el 1935,
any d’inici d’aquest aventura, i que malauradament era poc
conegut a Europa. De fet, Hergé el va conèixer per casua-
litat gràcies a una revista anomenada Le Crapuillot. Aquest
conflicte a què Hergé fa referència durant l’estada deTin-
tín a les repúbliques sud-americanes inventades de San
Theodoro i Nuevo Rico és La guerra del Gran Chaco (1932-

Estatua del general Olívaro,
llibertador de SanTheodoro.
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1935).Aquest mortífer conflicte es va donar entre Bo-
lívia i Paraguai pel control de la part septentrional del
Gran Chaco, un desert situat enmig dels dos països i del
qual cada un es considerava propietari legítim. Els mo-
tius d’interès per aquest àrid territori van ser en part es-
tratègics, per tal de controlar les ribes del riu Paraguai;
tanmateix, l’interés primordial era bàsicament energè-
tic, ja que recentment s’havien trobat jaciments petro-
lífers verges en aquella zona. Aquest fet va fer que les
companyies petroleres estrangeres influïssin en els go-
verns dels dos països perquè ocupessin els territoris del
Chaco pertanyents al país veí i així assegurar-se el mo-
nopoli dels jaciments. Per una banda, la Standar Oil nord

americana va recolzar a Bolívia, mentre que la compa-
nyia Shell anglesa va recolzar a Paraguai. Les morts en
aquesta guerra van ser terribles: 55.000 bolivians i
40.000 paraguaians van morir. Finalment, la fi de la gu-
erra va arribar l’any 1935 amb un tractat de pau amb
una iniciativa provinent del canceller argentí Carlos Saa-
vedra Lamas, en el qual es reconeixia la possessió de
tres quatres parts del Chaco Boreal o del nord a Para-
guai, mentre que Bolívia obtenia una petita franja del
riu Paraguai.

Com hem vist, Hergé utilitza el recurs dels països ima-
ginaris per tal de transportar les seves aventures a un
món paral·lel que insinuï la realitat. És per això que
Hergé estableix certs paral·lelismes amb la realitat d’a-
quest conflicte, a part del desenvolupament del con-
flicte casi calcat al de la realitat, com hem vist a la síntesi

de l’argument. Per exemple, Hergé fa referència al Gran
Chapo en comptes del Gran Chaco; d’altra banda, també
rebateja les companyies petroleres, tot i que en conserva la
nacionalitat: l’americana Standard Oil, té la seva homòloga
imaginaria en la General American Oil, mentre que la com-
panyia anglesa Shell és la Companyia Anglesa de Petrolis Sud-
americans.

Problemàtiques contemporànies
En aquesta aventura, apareix novament el problema del trà-
fic d’armes. Apreix també el control de l’energia, la cor-
rupció dels governs locals, el poder de les multinacionals i
l’espionatge internacional.

Documentació i fonts d’inspiració

El traficant d’armes anomenat Basil Bazaroff, que ven ar-
mament als dos bàndols del conflicte entre SanTheodoro i
Nuevo Rico, està clarament inspirat en un personatge real:
Basil Zaharoff. Basil Zaharoff, d’origen grec, va néixer el
1849 a l’Imperi Otomà, tot i que, a causa dels atacs a la po-
blació grega va exiliar-se a Rússia, on va adoptar el seu co-
gnom. Propietari de la empresa armamentística britànica
Vickers- Armstorng, Zaharoff va enriquir-se enormement a

base de vendre armes als diferents bàndols d’un mateix
conflicte, sobretot a la Primera Guerra Mundial.
Hergé va indignar-se profundament amb aquest home i va
voler criticar la seva falta d’escrúpols per la venda a dues
bandes i els assassinats dels incorruptibles que es negaven
a comprar-li.

Hergé integra el conflicte del Gran Chaco a la trama de l’obra, usant
pseudònims i països imaginaris.

A l’esquerra, la targeta on figuren el nom i l’empresa armamentística del tra-
ficant del còmic, que s’assemblen amb els reals; al centre, en Basil Bazaroff; a
la dreta, en Basil Zaharoff.
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Hergé va usar la imaginació per inventar-se el nom d’A-
rumbayes, tot i que sí que usa documentació fotogràfica
d’indígenes per dibuixar-los. D’altra banda, Hergé va
inspirar-se per crear els enemics delsArumbayes en els
indígenes “Jibaros”,una tribu famosa pel ritual de reduc-
ció de cranis.

Podem apreciar la venda d’armament als dos bàndols del conflicte que tant el traficant real com el del còmic duien a terme.

A l’esquerra, un indígena enemic dels Arumbayes que ensenya unes re-
duccions de caps, com les de la tribu dels “jibaros”, a la dreta. Fetitxe precolombí



Etapa
Aquest episodi de lesAventures deTintín va ser il·lustrat
i publicat seriadament a la revista Le PetitVingtème durant
els anys 1938 i 1939.Aquest darrer any, i un cop finalit-
zada la sèrie, l’editorial Casterman va publicar la història
completa en forma d’àlbum. Així doncs, aquest còmic
pertany a la primera etapa laboral d’Hergé (1929-1940).

Síntesi de l’argument
Tintín arriba a Syldàvia per investigar alguna possible
trama criminal després d’haver estat víctima de diversos
intents d’assassinat per part d’uns homes de nacionalitat
syldava. Sobre el terreny,Tintín descobreix un complot
contra la monarquia que pretén destronar el rei Muskar
XII robant el ceptre reial, sense el qual no podrà desfilar
durant la cavalcada reial del dia de sanVladimir, patró de
Syldàvia, i haurà d’abdicar, com mana la tradició.Tanma-
teix,Tintín aconsegueix alertar el rei, malgrat que la po-
licia corrupta i el propi ajudant del rei, en Boris Jorgen,
intenta impedir-ho i vol silenciar el reporter.

Però els conspiradors aconsegueixen robar el ceptre, i
Tintín ha de perseguir-los. Finalment, i just a temps d’e-
vitar que el conspirador travessés la frontera de la veïna
Bordúria, el nostre protagonista recupera el ceptre i treu
al conspirador uns documents secrets de la ZZRK ( Zyl-
dav Zentral Revolutzionär Komitzät), un partit secret pro-
borduri disfressat amb el nom legal del partit Guàrdia

El ceptre d’Ottokar
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La policia corrupta de Syldàvia intenta silenciar el reporter
amb maneres que recorden a les SS nazis.
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d’acer i que té influència sobre molts punts de la admi-
nistració, entre ells l’ajudant del rei. En aquest docu-
ments figuren ordres firmades pel dirigent Müsstler
referents a promoure atacs contra la població d’origen
borduri per crear un pretext que justifiqui la invasió de
l’exèrcit borduri, precedida d’un alçament militar per
part de les forces de xoc del ZZRK el dia de sanVladi-
mir. Es tractava d’ocupar punts estratègics per preparar
l’arribada dels borduris i fer una realitat de l’annexió
de Syldàvia a aquest país, just quan l’abdicació del rei
creava més inestabilitat al país.

Afortunadament,Tintín arriba a Klow, la capital syldava,
i retorna el ceptre al rei, informant també aquest del
cop d’estat imminent, el qual és aturat a temps i detin-
guts els insurgents.

Recorregut geogràfic
Bèlgica: Brussel·les
RepúblicaTxeca: Praga (simplement hi fan escala)
Syldàvia: Klow

Comentari:
Syldàvia i Bordúria són dos països imaginaris creats per
Hergé. Ambdós estan situats a l’Europa oriental, més
concretament a la zona balcànica, i des de temps im-
memorables les dues nacions ja eren rivals. Syldàvia,
formada a partir de tribus eslaves va viure des del segle
X sota el domini dels turcs, però un valent líder dirigí
la revolta ràpida i victoriosa contra els turcs i va ser ele-

git rei amb el nom de Muskar I.Tanmateix, quan el rei
va morir, el seu successor Muskar II no posseïa la ma-
teixa autoritat que el rei anterior, cosa que desestabi-

litza el país. Aprofitant el descontrol, Bordúria, la nació
veïna, envaeix Syldàvia i l’annexiona, tot i que la revolta és
ràpida i el 1275 expulsen els borduris de les seves terra,
nomenant el seu líder rei amb el nom d’Ottokar I.Des d’a-
quest temps, la rivalitat entre les dues nacions sempre ha
estat present i Bordúria mai ha abandonat les pretensions
territorials sobre Syldàvia.Tot i així, la monarquia syldava
es debilita força i això condueix a un major poder dels no-
bles, iniciant així la etapa feudal a Syldàvia. No és fins el
regnat del rei Ottokar IV que la monarquia recupera l’he-
gemonia enfront els nobles dividits i s’unifica el país.

Esdeveniments històrics
Aquest episodi de Les Aventures deTintín ens obre una fines-
tra a l’Europa d’entreguerres, un període marcat pel triomf
de règims feixistes sobre els governs liberals i democràtics.
Aquests règims reaccionaris eren tradicionalistes, antico-
munistes, militaristes, expansionistes agressius i totalitaris,
partidaris d’un estat fort dirigit per un únic partit que con-
troli tots els aspectes de la vida i de l’economia del país,
prohibint i reprimint amb violència i terror qualsevol ini-
ciativa d’oposició sobre els seus criteris.Així doncs, l’estat
promovia una societat dirigida per un líder dictatorial i per
un govern oligàrquic de les classes altes, fossin rics empre-
saris o alts càrrecs militars, als quals el poble tenia l’obli-
gació de obeir.

Els dos règims més importants del feixisme van ser el
règim feixista de Mussolini( Itàlia 1922) i el règim nazi de
Hitler (Alemanya- 1933).Alemanya havia estat la gran per-
dedora de la Primera Guerra Mundial, condemnada a pagar
els desperfectes de la guerra i arruïnada per la Gran De-
pressió dels anys 20. Mentrestant, els partits comunistes
guanyaven influència i els empresaris temien la revolució.
Fou en aquest context quan va aparèixer el partit nazi de

Il·lustració de Syldàvia, ca-
racteritzada per aquest aire
balcànic.

La vestimenta i les armes
dels soldats borduris s’as-
semblen als de l’exèrcit
alemany.
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Hitler, que va aprofitar la por dels empresaris a la revo-
lució i va prometre llocs de treball per a la massa, per
guanyar vots. A més, també va exaltar la nació i ali-
mentar l’odi de la població envers a les potències ven-
cedores de la Gran Guerra i els jueus, als quals van
responsabilitzar de la situació del seu país.

Finalment, Hitler va arribar al poder i va establir un
règim autoritari i militar, amb ànsies expansionistes que
va manifestar ocupant i annexant Àustria,Txecoslovà-
quia i els Sudets, unes accions que Gran Bretanya i
França contemplaven passivament per por a forçar un
altre mortífer conflicte internacional, fins que la invasió
de Polònia el 1939 va fer esclatar la guerra a Europa.

Nosaltres ens centrarem ara en la ocupació i annexió
d’Àustria alTercer Reich. L’annexió d’Àustria a l’Ale-
manya nazi, anomenada també, Anschluss va produir-se
l’any 1938. A Àustria, l’annexió a l’Alemanya nazi es
veia amb recel i la gran majoria dels partits hi estaven en
contra, excepte, és clar, el partit nazi austríac, el qual va
anar guanyat força i va optar per una estratègia de ter-
rorisme i de desestabilització per arribar al poder, fins
a tal punt que van assassinar el canceller dirigent que
s’oposava a aquesta annexió, el feixista Dollfuss. El seu
successor, el socialdemòcrata Schutzbund, va pactar
amb Alemanya la seva no intervenció sobre la delicada
situació política del país a canvi de cedir el ministeri
d’interior al partit nazi.Tot i així, els nazis austríacs i

l’Alemanya nazi van seguir pressionant fins que el canceller
Schutzbund es va veure obligat a dimitir. La vacant va que-
dar a mercè del partit nazi, el qual va demanar ajuda aAle-
manya per “estabilitzar el país”. I finalment, Àustria va
passar a formar part del tercer Reich.

Comentari:
El cas de El ceptre d’Ottokar, narra la història d’unAnschluss
fracassat i les circumstàncies polítiques que ens recorden
la veritable annexió d’Àustria. La desestabilització del país
que Bordúria,mitjançant el ZZRK, pretén aconseguir der-
rocant la monarquia a partir del robatori del ceptre reial,
coincideix amb la que el partit nazi volia aconseguir mit-
jançant el terrorisme i l’assassinat de dirigents. En tots dos
casos coincideix la intenció de pressionar i d’efectuar un
cop d’estat per arribar al poder i demanar ajuda tan aAle-
manya com a Bordúria, amb la diferència que en el conte,
Tintín evita aquesta maniobra.
A part d’aquesta coincidència conceptual en les intencions
de Bordúria en relació a l’Alemanya nazi, Hergé deixa
nombroses referències gràfiques que encara fan més evi-
dent el paral·lelisme i les connexions entre els dos països.
Fins i tot la vestimenta d’en Boris Jorgen, l’ajudant de camp
del rei i membre clau del ZZRK en la conspiració, manté
una gran semblança amb els uniformes de les SS. La ma-
nera com uns policies corruptes intenten assassinarTintín
recorda també les terribles formes de les SS. I els unifor-
mes dels soldats borduris s’assemblen molt als de laWehr-
macht; els fusells que els soldats borduris porten
s’assemblen molt als que usava l’exèrcit alemany; i per
últim, l’avió queTintín roba als borduris per tal d’arribar
a temps a Klow, manté una gran semblança amb els caces
alemanys Messerschmitt 109.També apareixen semblances

A l’esquerra, l’assistent del rei vesteix amb un
uniforme que recorda a la SS.

A l’esquerra, un caça alemany Messerschmitt 109, molt semblant a l’avió bor-
duri queTintín roba, a la dreta.
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toponímiques. El dirigent feixista del ZZRK s’anomena
Müsstler, un combinat de Mussolini i Hitler. Encara
més, al final dels documents del partit, sempre es con-
clou amb un Amih, semblant al Heil hitlerià.

Problemàtiques contemporànies
Hergé no fa al·lusió aparent a cap fenomen que sigui un
problema social. En tot cas, el plantejament és ideolò-
gic i polític en aquest conte.

Documentació i fonts d’inspiració
Per tal de crear el país de Syldàvia, Hergé no es va ins-
pirar únicament en les malaurades coincidències amb
l’Àustria annexionada, sinó que va sintetitzar aspectes
d’altres països d’Europa: Polònia,Albània, Romania.

En primer lloc, Hergé va elaborar la cronologia histò-
rica del seu país imaginari, basant-se possiblement en
la història de Polònia a l’edat mitjana. De la mateixa
manera que el rei Muskar I va unificar tots els territo-
ris que formaren Syldàvia, el rei Mieszko I va ser el fun-
dador de Polònia l’any 996; posteriorment, el rei
Muskar II va ser un rei dèbil que no va poder impedir
que Bordúria prengués els territoris a Syldàvia, igual
que el rei Mieszko II enfront dels ducats i regnes veïns.
Tanmateix,Ottokar IV va tornar l’esplendor a Syldàvia
durant el segle XIV, igual que ho va fer el soberà Casi-
mir III durant el segle XIV també. El ceptre d’Ottokar
podria estar inspirat amb un ceptre polonès.

Tot i així, Syldàvia posseeix un aire més balcànic, una
influència que podria provenir d’Albània per tres mo-
tius. El primer motiu és la ubicació d’Albània a la pe-
nínsula balcànica. El segon és la gran coincidència entre

l’àguila negra de l’escut albanès i el pelicà negre de Syldà-
via. I el tercer motiu consisteix que ambdós països han estat
sotmesos en algun moment de la seva història sota el do-
mini de l’Imperi otomà.

Finalment, és possible que Hergé s’inspirés en Romania,
un país que durant la Europa d’entreguerres tenia un mo-
narca vulnerable i un partit feixista molt agressiu anome-
nat Guàrdia de ferro, nom que s’assembla al de Guàrdia d’acer,
el partit feixista de Syldàvia que amagava el veritable nom
del partit proborduri del ZZRK.

A l’esquerra, un ceptre reial polonès; a la dreta, el ceptre
syldau.

A l’esquerra, l’àguila negra de l’escut albanès; a la dreta, podem dis-
tingir el pelicà negre, símbol de Syldàvia.



Conclusions

Treball de Recerca Albert Rodrigo Parés

Conclusions 33

Aquesta curiositat que sentim envers els còmics deTintín podria justificar-se pel fet que ens mos-
tren una realitat paral·lela a la nostra, ubicada normalment en espais coneguts o que ens evoquen a un símil
real, i on ocorren esdeveniments i problemes que han succeït al llarg del segle XX i que poden continuar
formant part de la realitat actual.

D’una banda, la manera com Hergé ens representa aquesta realitat és un dels atractius d’aquests
còmics. Les vinyetes dels còmics deTintín, filles del còmic americà, presenten un dibuix net i clar, amb un
traç precís que delimita amb exactitud els diferents cossos del dibuix.Amb absència d’ombres, els colors
estan clarament definits i uniformats.Alguns dels seus dibuixos estan realitzats d’una manera molt depu-
rada i simplificada respecte a la realitat, com és el cas dels personatges. Només cal que ens fixem en el ros-
tre d’algun d’ells: un oval on dos punts negres fan d’ulls i una semicircumferència és el nas. Aquests
contrasten bruscament amb la precisió fotogràfica d’alguns altres dibuixos com mitjans de transport, ob-
jectes i entorns.Amb això, Hergé duu a terme un procés d’abstracció en els dibuixos com els dels perso-
natges, agafant els trets més significatius d’una realitat per crear-ne una de pròpia, creïble i paral·lela a
aquesta. En canvi, utilitza l’exactitud dels dibuixos d’objectes, entorns i mitjans de transport per tal d’a-
portar credibilitat a aquest univers propi i paral·lel a la veritable realitat per poder així assemblar-s’hi al
màxim però sense fer-ne una còpia mimètica. Hergé representa una realitat, però no la reprodueix.

D’altra banda, també resulta atractiu el contingut d’aquests còmics.Amb el comentari històric dels
sis còmics seleccionats, podem veure que uns determinats fets històrics, socials i ideològics emmarcats en
un període determinat apareixen representats en els seus respectius còmics, que van ser il·lustrats mentre
succeïen aquests fets a la realitat.Així doncs, Tintín al País dels Soviets,Tintín al Congo, Els cigars del Faraó, El
Lotus blau, L’orella escapçada i El ceptre d’Ottokar ens fan una visita guiada pel món a l’època d’entreguerres,
mostrant-nos la por dels burgesos al socialisme l’any 1929, el colonialisme i l’actitud paternalista de la so-
cietat burgesa belga envers els congolesos l’any 1930, l’Índia i l’Aràbia dels anys trenta i el furor que va cau-
sar l’egiptologia durant aquesta dècada i més, la invasió japonesa de la Manxúria xinesa l’any 1931, la guerra
del Chaco (1932-1935), el triomf del feixisme a Europa i l’annexió d’Àustria a l’Alemanya nazi l’any 1938.
A més, també ens mostren, d’una banda, una sèrie de problemes contemporanis de l’època i que actual-
ment també són presents, com el tràfic de drogues i armes, la corrupció política o el gran poder de les mul-
tinacionals; i d’altra banda, observem l’ampli recorregut geogràfic queTintín fa a les seves aventures i que
potser podria un dels aspectes atractius d’aquests còmics.

Una altra de les incògnites és si Hergé i Tintín són la mateixa persona. Al llarg de les vint-i-
quatre històries deTintín, podem veure com Hergé canvia i com evoluciona la seva percepció del món. Ini-
cialment, Hergé veu el món amb ulls simples i el considera menys complicat del que és. Així, a Tintín al
país dels soviets, com un occidental més a l’any 1929, Hergé descriu els soviets de la nova Rússia com uns
autèntics tirans i uns mentiders que volen vendre a Europa el seu règim comunista, sense tenir en compte
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que potser aquesta actitud és una resposta contra la publicitat negativa europea per desprestigiar la Rússia soviè-
tica i dissuadir la por dels burgesos europeus a aquests nou país.Tot i així, aquesta mentalitat juvenil de l’autor ma-
dura amb el temps per acabar descobrint un món molt més complex, injust i ambigu del que anteriorment tenia
concepció, una nova visió que coincideix amb l’inestable i complicat període d’entreguerres.Aquesta pas enda-
vant el podem començar a veure reflectit als còmics posteriors als primers episodis, a partir del Lotus Blau. En
aquest còmic i els següents, Hergé ens planteja trames molt més enrevessades i personatges cada cop més difícils
de classificar entre bons i dolents.A més, Hergé fa referència a un problema de gran i greu complexitat tan a la
seva època com actualment: les xarxes de tràfic de drogues, armes o persones. En coneixem ben poca cosa d’a-
questes organitzacions il·legals, però sabem que formen un autèntica economia submergida, i per tant és una mos-
tra més de la complexitat de la realitat que Hergé ha comprès.

Hem vist com Hergé canvia amb el temps, però aquest aspecte no sembla tenir lloc ambTintín.Tintín apa-
reix com un personatge pla, lliure de problemes personals- a diferència d’Hergé- i poc conscient de la complexi-
tat del món que l’envolta- en canvi, Hergé sí que acaba adonant-se d’aquesta complexitat i la il·lustra cada cop més
en l’entorn on situa aTintín- .Tintín és sempre un adolescent, que gaudeix de llibertat absoluta i que en cap mo-
ment, a excepció del dos primers episodis, el veiem lligat a algun compromís laboral. Per això, té llibertat per llan-
çar-se a l’aventura i ajudar als més necessitats, com un heroi perfecte.Aquesta personalitat, gairebé perfecta, es
complementa amb altres personatges com el capità Haddock, un mariner rondinaire i addicte al whisky, encara
que molt bona persona. És aquí on podríem veure una semblança entre autor i personatge, ja que inicialment tots
dos són persones solitàries, i amb el temps acaben envoltant-se de molts amics, com Haddock,Tornassol i altres,
en el cas deTintín, i d’un grup de col·laboradors i amics en el cas d’Hergé.

Així doncs,Tintín podria ser el somni de joventut d’Hergé, una persona lligada durant molt temps a l’es-
clavitud laboral per poder viure – igual que moltes altres persones- i que desitjava l’aventura i el viatge, fruit del
seu passat com membre dels escoltes.

Podríem dir, doncs, que Hergé és un home del seu temps, una persona més que viu el segle XX i que can-
via a mesura que passen els anys. És un home interessat en l’actualitat internacional, així que il·lustra en els cò-
mics deTintín el que passa a la seva època des de punts de vista que evolucionen amb el temps. Les aventures del
jove reporter amaguen sota les seves vinyetes, aparentment destinades únicament a l’entreteniment, la iniciativa
de donar a conèixer aquesta realitat i criticar-ne alguns aspectes.Amb les seves peripècies,Tintín ens fa una crò-
nica del segle XX que tan aTintín com a Hergé els va tocar viure.
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La intenció del llibre d’Eric Hobsbawm és entendre per què i què ha ocasionat cada un dels fets
principals del segle XX, tant des de la visió analítica de d’historiador, com des de la visió més personal de
qui també ha viscut la major part d’aquest darrer segle. Segons l’autor, el segle XX o Segle XX curt, com
l’anomena, comença amb l’inici de la Primera Guerra Mundial l’any 1914 i finalitza amb el col·lapse del
bloc soviètic l’any 1989.Hobsbawm estructura aquest segle curt en tres parts: una època de catàstrofes que
s’estén des de 1914 fins acabada la Segona Guerra Mundial, seguida d’una edat d’or d’uns 25 anys de gran
creixement econòmic, grans canvis en la societat i marcada per un fort avenç tecnològic, i finalment, una
nova època de crisi tanca el segle amb incertesa.

La primera de les etapes és un període de catàstrofes marcat per dues devastadores guerres mun-
dials. Un món eurocèntric i una Europa etnocentrista “lidera” el món.Aquesta mentalitat prepotent dels
europeus fa que creguin tenir el dret de colonitzar territoris i imposar-hi les seves normes.Així sorgeixen
els imperis colonials europeus i l’Imperialisme, un sistema que va estretament lligat al capitalisme de l’è-
poca, ja que aquestes colònies eren fonts de matèries primeres que la metròpoli expropiava i alhora nous
mercats dependents per donar sortida als productes fabricats de la metròpoli.
Després de la Gran Guerra, Europa perd la condició de primera potència en favor dels EEUU i queda ir-
reconeixible pels estralls de la guerra i pels nombrosos països sorgits amb la dissolució dels imperis Aus-
trohúngar i Otomà de laTriple Aliança.
El període d’entreguerres següent ve marcat econòmicament per la gran crisi arrel del “crack” borsari del
“Dijous negre” de 1929, que du el món capitalista liberal del lliure mercat als límits del col·lapse i ocasiona
un atur massiu. Socialment, aquesta situació d’atur juntament amb la influència comunista de la nova Rús-
sia soviètica comporta un creixement dels partits i de les organitzacions sindicals obreres als països capita-
listes. Políticament, l’alçament del feixisme s’ergueix a la gran majoria dels estats capitalistes del món com
a una resposta de grups tradicionalistes i autoritaris. Pretenen imposar un “nou ordre” que remiï la crisi eco-
nòmica i combati la por al comunisme. Per fer-ho, volen crear un estat fort, agressiu i intervencionista en
totes les facetes i governat per una èlit que dirigeix un poble mancat de drets i llibertat, al què se li prohi-
beix pensar i actuar individualment i contra les idees del règim.
La Segona Guerra Mundial sorgeix de la lluita entre l’estat lliure contra els règims feixistes, representats
per l’Alemanya nazi de Hitler, la Itàlia de Mussolini i l’Imperi japonès, anomenats també les potències de
l’eix. Contra aquest països, potències capitalistes com EEUU i Gran Bretanya principalment van unir-se a
la Rússia comunista per fer front a un enemic comú.

La segona etapa que Hobsbawn planteja és una època d’esplendor econòmic que titula Edat d’or.
La Segona Guerra Mundial finalitza amb la derrota feixista i el restabliment de l’estat democràtic i lliure a
gran part del món. Sorgeixen dos superpotències vencedores que trenquen la unió establerta per la lluita
contra el feixisme: els EEUU i la URSS.Aquestes dues potències lluitaran cada una per aconseguir l’hege-
monia econòmica i tecnològica sobre l’altra i fer triomfar el sistema econòmic que defensen, capitalisme
o socialisme. A partir d’aquesta cursa en diversos camps, neix la Guerra Freda, un enfrontament passiu
però real que du també a una cursa armamentística nuclear per mantenir l’stato quo, que en diverses oca-
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sions fa perillar la tensa estabilitat mundial.
D’una banda, la URSS du a terme un ràpid procés de modernització i industrialització d’una societat agrària i en-
darrerida com era la Rússia zarista i post-revolucionaria, això sí, a un alt preu per la població russa.Va aprofitar
els molts recursos que posseïa i en algun moment es va pensar en la possibilitat que el socialisme superés en pro-
ducció el capitalisme.
D’altra banda, alguns països del bloc capitalista occidental opten per reformar la seva economia, transformant les
economies liberals basades en el lliure comerç en “economies mixtes”, en les què el govern planifica l’economia
però mantenint el sistema de preus de mercat. És una mescla entre el sistema socialista (planificació) i el capita-
lista( mercat).Aquestes economies experimenten un gran creixement, arriben a la plena ocupació i s’estableixen
les “societats del benestar”. Arrel d’aquest esplendor econòmic sorgeixen una sèrie de canvis molt notables a
aquests països. Canvis en la societat, com la disminució del nombre d’agricultors gràcies a la nova maquinària
més productiva i el conseqüent trasllat d’aquesta mà d’obra a la ciutat; l’aparició d’un nou grup social,menor però
influent: els estudiants, com a un mitjà per aconseguir millor posició dins la societat. La indústria necessita ara
menys mà d’obra gràcies a la nova maquinària industrial, la qual cosa produeix un desplaçament de les fàbriques
procedents dels vells focus d’industrialització a nous focus a països emergents i pròspers gràcies a la revolució del
transport i la comunicació; i per últim, la incorporació de la dona al mercat laboral.També es produeix una re-
volució cultural, com l’emancipació del pensament feminista; la mentalitat consumista dels nous joves ( els teen’s)
i la seva actitud rebel davant la societat; el triomf d’una mentalitat individualista, que ningú ajuda a ningú i ningú
coneix a ningú en la vida urbana; o la pèrdua de la consciència obrera unida per la defensa dels seus interessos amb
la implantació de l’estat de benestar.
Aquest període de creixement econòmic acaba amb la crisi del petroli del 1973, quan la OPEP, organització for-
mada pels productors de petroli, decideix augmentar el preu del petroli en benefici propi.
D’altra banda, aquesta etapa es caracteritza també per la descolonització i la desaparició dels grans imperis colo-
nials europeus gràcies als moviments independentistes de cada país, fomentats en normalment per població indí-
gena. Tanmateix, alguns països segueixen depenent econòmicament de l’antiga metròpoli en l’anomenat
Neocolonialisme, mentre que altres països opten pel model socialista, comVietnam o Corea. Són en aquests ter-
cers països on s’exporta el conflicte entre els blocs capitalista i socialista, com bé indiquen els conflictes que s’hi
van produir.

La darrera etapa que Hobsbawm menciona és una etapa marcada per la crisi del petroli i pels problemes
recents en les “economies mixtes”, prenent com a solució el sistema liberal novament. L’economia es revoluciona
amb la creixent influència de les empreses multinacionals, que no comercien internacionalment, sinó transnacio-
nalment, és a dir, a través de les nacions, no entre elles. Per tant, el comerç es globalitza i ja no respecta l’estat-nació
com a una entitat econòmica, sinó que les multinacionals competeixen amb els estats.
El fet més influent que marca la fi del segle XX curt, és el col·lapse i la caiguda de la URSS l’any 1989. La URSS
havia progressat molt econòmicament fins al punt que va acabar integrant-se al mercat mundial per millorar les
relacions internacionals.Tanmateix, la crisi que va esdevenir a partit de 1973 va afectar molt la URSS i va mar-
car el seu període de decadència fins a la seva dissolució al 1989. Nombrosos estats van sorgir de la vella URSS,
originant en alguns casos conflictes polítics o inclús guerres civils.Aquestes situacions caòtiques també van mar-
car altres zones del planeta, com Àfrica oAmèrica llatina.

El segle XX tanca amb incertesa i el desequilibri, mai tan accentuat entre rics i pobres, aporta unes ex-
pectatives poc prometedores pel futur.



Tintín al país dels sóviets ( 1929- LPV ; 1930 – LPV)
Tintín al Congo (1930- LPV ; 1931- LPV)
Tintín a Amèrica ( 1931- LPV ; 1932- LPV)
Els Cigars del faraó (1932- LPV ; 1934 – C)
El Lotus blau( 1934- LPV ; 1936 – C)
L’orella escapçada ( 1935- LPV ; 1937- C)
L’illa negra (1937- LPV ; 1938- C)
El ceptre d’Ottokar ( 1938- LPV ; 1939- C)
El cranc de les pinces d’or ( 1940- LS ; 1941- C)
L’estel misteriós ( 1941- LS ; 1942- C)
El secret de l’Unicorn (1942- LS ; 1943- C)
El tresor de Rackham el roig (1943- LS ; 1944- C)
Les set boles de cristall ( 1943-44- LS ; 1948- C)
El temple del Sol ( 1946- RT ; 1949- C)
Tintín al país de l’or negre( 1948- RT ; 1950- C)
Objectiu: la lluna (1950- RT ; 1953- C)
Hem caminat damunt la lluna ( 1952- RT ; 1954- C)
L’aferTornassol (1954- RT ; 1956- C)
Stock de coc ( 1956- RT ; 1958- C)
Tintín alTibet ( 1958- RT ; 1960- C)
Les joies de la Castafiore (1961- RT ; 1963- C)
Vol 714 a Sidney (1966- RT ; 1968- C)
Tintín i els Pícaros ( 1975-Tintín-l’Hebdoptimiste ; 1976- C)
Tintín i l’Art- Alfa ( 1986- C) - no va ser acabat a causa de la mort de l’autor.

Tintín i el llac dels taurons: pel·lícula de dibuixos animats dirigida per Raymond Leblanc al
1972. Posteriorment, Estudis Hergé va fer-ne una adaptació al cómic a partir dels fotogrames
de la pel·lícula.

Llegenda
LPV : Le petitVingtème
LS: Le Soir
RT: RevistaTintín
C: editorial Casterman( publicadora dels àlbums)

1929 – ... : any de serialització d’una aventura en una revista determinada.
1929 - ... : any de publicació de l’album per part d’una editorial.

Relació de títols. Ordre cronològic.
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1.- Etapa laboral en la que Hergé va realitzar l’obra (XXème Siècle, le Soir, revistaTintín)

2.- Petita síntesi de l’argument de l’aventura

3.- Recorregut geogràfic deTintín en el conte

4.- Conflictes i esdevenmiments històrics paral·lels a la realitat que aparèixen a les historietes de manera
directa o indirecta( païssos imaginaris, etc)

5.- Problemàtiques contemporànies

6.- Comentari entorn la documentació i fonts d’inspiració

Fitxa de comentari de cada còmic
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