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«Per mil milions de llamps
i trons», com diria el capità
Haddock, la trobada
d’aquest proper cap de set-
mana a Mataró hauria de
superar amb escreix les
més de 3.000 persones que
l’any passat es van reunir a
Figueres. L’Associació
Catalana de Tintinaires va
triar la capital maresmen-
ca arran d’una trobada for-
tuïta en el Saló del Còmic
de Barcelona entre el pre-
sident de l’entitat, Víctor
Niubò, i un tintinaire ma-
taroní, Joaquim Martorell,
que sense pensar-ho massa
va acceptar entusiasmat el
repte. «Sense el suport i
l’empenta del president de
l’Institut Municipal d’Ac-
ció Cultural, Sergi Pene-
dès, que em va dir un sí ro-
tund ja en la primera visita,
la trobada no hauria pogut
tirar endavant», apunta
Martorell.

La cita seguirà la matei-
xa estructura de les seves
antecessores: Martorell,
Sabadell i Figueres «però
amb les particularitats prò-
pies de Mataró». Precisa-
ment una d’elles ja es fa
notar en el cartell de la tro-
bada. Un personatge tret
dels llibres d’Hergé, un vi-
gilant de museu, treu la
pols a una reproducció
d’un dels símbols escultò-
rics més representatius de
la ciutat: la Laia l’Arquera,
obra de l’escultor Rovira
Brull. A més, el funcionari

mentre treballa entona una
estrofa d’una cançoneta
catalana adaptada al passat
ferroviari de la ciutat.

Malgrat que el dia fort
serà diumenge –segons
Martorell, s’ha encarregat
al professor Tornassol un
aparell que faci fora els
núvols de pluja–, dissabte
ja es donarà inici a les acti-
vitats paral·leles. Comen-
çaran amb una xerrada a
càrrec de David Baker
«Xifort», membre del Tin-
tincat, que aprofundirà en
els nombrosos viatges de
Tintín. Posteriorment
s’obrirà oficialment l’ex-
posició de les col·leccions
tintiniares de Can Tonet i
Suñol, que es podran visi-
tar fins al 16 de novembre
a la sala d’exposicions de
Caixa Laietana de la plaça
Santa Anna. «La col·lec-
ció de Can Tonet surt per
primera vegada del seu
lloc d’origen a la Garrotxa
i podrem veure 780 peces
de les 900 que integren la
col·lecció», apunta Joa-
quim Martorell. La resta
de peces provenen de la
col·lecció de Can Suñol,
un aficionat de Tiana.

L’origen de Tintín
La plaça Santa Anna de
Mataró serà l’escenari
central on s’aplegaran la
vintena d’estands confir-
mats a la trobada tintinai-
re. A partir de dos quarts
d’11 del matí s’hi reuniran

l’habitual intercanvi d’ob-
jectes de Tintín per part de
col·leccionistes i aficio-
nats, un concurs de dibuix
de còmic, els contes del
mataroní Pep Duran, l’ani-
mació de l’Agrupació Mu-
sical del Maresme i les ac-
tivitats dels alumnes de
l’Aula de Teatre del Patro-
nat Municipal de Cultura.

Serà, però, a la tarda
quan el vessant més estu-
diós del personatge d’Her-
gé prengui protagonisme.
A la sala d’actes de Caixa
Laietana s’oferirà la xerra-
da a càrrec de les germa-
nes Gual Tintín va néixer a
Tarraco en la qual posaran
sobre la taula una curiosa
teoria sobre els orígens del
dibuix. «Sembla ser que hi
ha un objecte que es penja-
va a les cases en temps ro-
mans que té certes simili-
tuds amb Tintín i qui sap si

Hergé s’hi va inspirar»,
apunta el responsable de la
trobada de Mataró.

Posteriorment a aquesta
conferència, els alumnes
de l’escola de música El
Carreró, sota la direcció de
Laia Pujol, interpretaran
cançons tintinaires.

Sergi Penedès va recor-
dar que la proposta d’orga-
nitzar un acte com el de di-
umenge «era una oportu-
nitat que Mataró no es po-
dia deixar perdre». Pene-
dès també va explicar que
tot i les gestions fetes per-
què la valuosa col·lecció
del periodista i promotor
musical mataroní Jordi
Tardà participés en la tro-
bada «no ha estat possible
per compromisos previs».
Tot i això, està previst que
Tardà es deixi caure di-
umenge per la plaça Santa
Anna.

Els incondicionals
catalans de Tintín es
retrobaran a Mataró

La quarta trobada es fa diumenge

TERESA MÁRQUEZ / Mataró

● Mataró ha estat triada com a seu de la quarta trobada
catalana d’apassionats de Tintín, el popular personatge
que Hergé va transformar en tot un símbol. Durant el cap
de setmana la figura del periodista indòmit de joventut
eterna i els seus companys d’aventures prendran el centre
de la ciutat per a celebració de grans i petits.
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● Hi ha una guerra que és la que es pateix en carn i
ossos, que fereix l’oïda i que aniquila l’arbre genea-
lògic. I una altra, que és la que s’explica a través
dels mitjans de comunicació de massa. Els subjec-
tes reals del conflicte noten la humitat d’una casa
esventrada per les bombes i pateixen la por. Els re-
ceptors de la segona ho veuen, amb un volum i unes
imatges dures, però no revulsives. Hi ha un filtre
amb el qual es protegeix l’espectador que contem-
pla la desgràcia mentre es pren un tros de carn a
l’hora de dinar. Jesús Roche, ànima de Teatre Arca,
va fer un text sobre els periodistes que cobreixen
voluntàriament la guerra. Ells es posen entre les ba-
les per explicar que hi ha dos bàndols que s’estan
matant i intentant donar raons del conflicte armat.
L’incansable director Toni Albà es va adonar que
calia explicar aquesta dèria d’arriscar la vida per
veure com els altres la perden o la menystenen. El
resultat de tot plegat és l’espectacle La guerra dels
fràgils, que des de dijous es pot veure al Sant An-
dreu Teatre de Barcelona i que estarà en cartell fins
diumenge vinent.

Fa un parell d’anys, Pau Miró i Calixto Bieito van
fer fortuna adaptant Els perses d’Èsquil amb una
mirada contemporània (des de la qual es declaraven
les raons i les pors dels soldats de la legió) en la seva
labor humanitària a l’Afganistan i la temporada
passada Mario Gas feia una nova mirada d’Occi-
dent a la capital de l’Afganistan en conflicte, total-
ment descarnada (Homebody Kabul). El treball de
Teatre Arca, que renuncia al seu teatre d’improvisa-
ció i de participació, insisteix a fer despertar la
consciència de l’espectador, de vegades amb humor
negre, d’altres amb accions d’alta violència implí-
cita (mai ni una gota de sang però sí algun ensurt
amb sons de bombes darrere les butaques). Els pe-
riodistes recorden aquells de Territorio Comanche
que va escriure Arturo Pérez-Reverte i va convertir
en film Gerardo Herrero. La peça, però, no localitza
l’acció en temps ni espai. En dues parts diferencia-
des, transforma els personatges en soldats els que
van ser periodistes i en cronistes els que en la prime-
ra part són supervivents de la guerra. La primera
part recorda una pel·lícula d’aventures d’adoles-
cents fins que l’atac sense quarter d’una tropa l’aca-
ba bruscament. La segona, arrenca tova, buida,
d’hores perdudes fent una guàrdia quasi imaginària
en primera línia de front fins que l’adrenalina del
soldat simpàtic es transforma en desesperació. Lla-
vors la reportera gràfica descobreix la seva vulnera-
bilitat i el seu company no pot fer altra cosa que ca-
llar. La guerra no té sentit. Participar-hi i retransme-
tre-la multiplica la seva il·lògica. Només el final,
fictici però sense filtre, supera la bona intenció del
muntatge. Tothom que va a cobrir la guerra es creu
que no morirà, que ell és prudent. Fins que s’adona
que el seu olfacte periodístic l’ha dut a un carreró
sense sortida. A una mort sense condecoració.

La guerra sense filtres

la crònica

JORDI BORDES


