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Entrevista a Tònho Castet, traductor 
de Tintín a L’aranès

Es joies dera Castafiore 
(Les joies de la Castafiore), Ob-
jectiu: Era Lua (Objectiu: la Lluna) 
i Auem cauishigat ena Lua (Hem 
caminat damunt la Lluna) són els 
àlbums de les aventures de Tintín 
i Milú que Tònho Castet ha tra-
duït a l’aranès. Una llengua més 
que s’afegeix als àlbums de Tin-
tín en llengües i variants dialectals 
d’arreu del planeta —segons el 
tintinòleg Juan d’Ors, se’n comp-
tabilitzen cent trenta-cinc. Jusèp 
Antòni Castet Varela, més conegut 
per Tònho Castet, nat a Vilamòs, 
a la Vall d’Aran, és músic i diplo-
mat en psicologia i màster en di-
recció de vendes i, fins que es va 
jubilar, va treballar com a executiu 
en una multinacional d’asseguran-
ces francesa. President i fundador 
de l’Associacion Es Paums, entitat 
que promociona la cultura, la mú-
sica i la llengua araneses. 

Ha traduït diverses novel·les 
a l’aranès, entre les quals destaca 
Alícia en País des Meravilhes, de 
Lewis Carrol. És membre de l’Aca-
dèmia Arenesa dera Lengua Occi-
tana, on forma part de la Comis-
sion deth Diccionari der Aranés. A 
la 17a Trobada Tintinaire de Cata-
lunya a la Seu d’Urgell, que s’ha de 
celebrar durant el cap de setmana 
del 24 i 25 de setembre de 2022, 

Per Pau Vinyes i Roig  

serà l’encarregat d’oferir-nos el 
pregó del retrobament dels segui-
dors de Tintín. Per a aquest motiu, 
l’hem anat a entrevistar a Lleida, 
ciutat que alterna amb estades a 
l’Aran. Hem decidit, des de la re-
dacció de la revista, fer-li les pre-
guntes en català i que ell ens les 
contestés en aranès. Al final de 
l’entrevista trobareu un codi QR 
que us enllaçarà amb l’entrevista 
en català al web de 1001. 

Pau Vinyes: Com heu arribat a 
encarregar-vos de la traducció 
de l’aranès?

Tònho Castet: Va ser una propos-
ta que em va arribar a través de 

l’Acadèmia Aranesa de la Llengua 
Occitana. La idea em va engres-
car, ja que jo de petit, quan vivia 
a la Vall d’Aran, llegia els Tintín en 
francès que ens arribaven de l’al-
tra banda de la frontera. 

PV: Vostè ja era un lector de 
Tintín…

TC: Sí, vaig aprendre a llegir i    
escriure en francès gràcies als àl-
bums de Tintín.
 
PV: Com definiríeu breument la 
llengua aranesa?

TC: Una llengua minoritzada, 
que és cooficial a tot Catalunya. 
Només la parlen cinc mil persones 
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d’una població de deu mil arane-
sos. Arran d’aquest fet, es troba en 
una posició de debilitat. Amb vista 
a publicar en aranès les aventures 
de Tintín, l’editorial Zephyrum s’ho 
va haver de pensar dues vegades, 
ja que el nombre de parlants era 
petit.

PV: Tot i això, els àlbums s’han 
venut més enllà de l’Aran…

TC: S’ha venut més enllà de Cata-
lunya i Espanya, a tot el món. Em 
va sorprendre que, en publicar la 
versió en aranès de Les joies de la 
Castafiore, m’escriguessin un sen-
yor de Pennsilvània i un del Japó 
que en volien un exemplar, ja que 
feien col·lecció d’àlbums de Tintín 

en diversos idiomes i dialectes. 
PV: Quin tiratge s’ha fet dels 
tres àlbums?

TC: Se n’han fet mil de cadascun. 
I s’han venut tots, sobretot per a 
col·leccionistes. Se n’hauria d’ha-
ver fet un tiratge més gran. 

PV: Ha estat difícil la traducció?

TC: Quan em van fer la proposta, 
ho vaig acceptar alegrement, qua-
si inconscientment. Però després, 
en posar-me mans a l’obra, em 
vaig adonar de les dificultats que 
tenia. Sobretot en la terminolo-
gia científica d’Objectiu: la Lluna, 
en les paraules relacionades amb 
l’aeronàutica. Pensa que a la Vall 

d’Aran no tenim coets ni aeroports 
ni bases aeroespacials. 
Tot i això, com a membre de l’Aca-
dèmia Aranesa vaig poder acudir a 
altres companys d’aquesta institu-
ció, els quals em van poder donar 
un cop de mà. Entre ells, el doctor 
Antonio Nogués Biau, especialista 
en filologia aranesa, qui m’ha as-
sessorat en la revisió i la correcció 
dels textos.

PV:  Heu seguit algun estil orto-
gràfic, d’àlbum o traducció…?

TC: La base de les traduccions ha 
estat l’original en francès. D’altra 
banda, l’editorial ha sigut molt ri-
gorosa amb els insults del capità 
Haddock. Hi ha una guia d’insults 

Tònho Castet, amb el nostre il·lustre reporter Pau Vinyes i Roig
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que no em podia saltar. Tampoc 
no he pogut canviar els noms de 
Tintín, Milú, Haddock, Tornassol i 
Castafiore.  
 
PV: I els altres personatges…?

TC: Sí, per exemple els Dupont i 
Dupond, que els he pogut traduir a 
la terminologia aranesa. Els he ba-
tejat com a Bertranet i Bertranon. 
Al meu poble hi ha dues cases 
contigües que se’n diuen així.  A la 
pàgina 17 de Les joies de la Cas-
tafiore, a la darrera vinyeta hi surt 
una camioneta que he batejat amb 
el nom de Transpòrts Gregòrio Vi-
lamòs, en homenatge a una em-
presa de pianos aranesa. Són pe-
tites llicències que m’ha permès 
fer l’editorial.

PV: La banda de música de 
Molins de Dalt l’heu traduïda 
en honor a un grup musical 
aranès del qual formeu part…

TC: Sí, Es Paums, de Vilamòs, 
associació musical de la qual soc 
membre com a músic i que, a més 
de la música, fomenta la llengua i 
la cultura de l’Aran. 

PV: Els àlbums han tingut 
bona acceptació entre els ara-
nesos i les araneses?

TC: Des de l’Aran s’ha agraït que 
l’editorial hagi tingut en compte 
l’edició en aranès. 

PV: Ha tingut circuit per les 
escoles?

TC: Sí, l’han fet servir per a l’apre-

nentatge de la llengua i el foment 
de la lectura. 
PV: Quant de temps us ha dut 
en traduir un àlbum?

TC: He treballat una hora diària 
durant un any. Sembla que no, 
però hi ha feina. A voltes m’he en-
callat en una paraula o expressió 
i he hagut de cercar la seva equi-
valència en aranès, i no sempre ha 
estat fàcil. 

PV: Hi ha previst algun àlbum 
més en aranès?

TC: Sí, Tintín al Tibet. De moment, 
no té data de sortida. Depèn de 
l’editorial, quan decideixi la seva 
posada en marxa. 

PV: Home, aquest té molta re-
lació amb la Vall d’Aran. Dos 
territoris on la muntanya és la 
protagonista…

TC: I tant, li podrem donar un aire 
local. La major part de la termino-
logia serà més fàcilment traduïble. 
I si, a això hi afegim que l’Hergé, 
quan era boy scout (‘escolta’), va 
trepitjar la Vall d’Aran en una de les 
seves rutes excursionistes, la pu-
blicació quedarà més rodona, com 
si tanqués un cercle. 
 
PV: Quina opinió en teniu, de 
les traduccions al català de 
Joaquim Ventalló?

TC: Crec que va ser una obra 
mestra. En ser un dels precursors 
a traduir Tintín en una llengua no 
estatal, i en aquella època no re-
coneguda oficialment, es devia 

trobar amb els mateixos proble-
mes que m’he trobat jo. Hi ha una 
dita italiana que afirma: traduttore, 
traditore (‘traductor, traïdor’), però 
en el cas de Ventalló no va ser així; 
Ventalló va ser molt fidel al guió 
d’Hergé.
PV: Quin és el vostre perso-
natge preferit? 

TC: Tintín, pels valors que encar-
na de companyonia, solidaritat i 
honestedat. És el personatge més 
fiable, més humà. 

PV: Sou soci de 1001…

TC: Quan vaig traduir Les joies de 
la Castafiore em vaig assabentar 
que hi havia una Associació Ca-
talana de Tintinaires i tot seguit 
m’hi vaig fer soci. Des d’aleshores 
participo en el grup de WhatsApp, 
on pots tenir una interacció fluida i 
ràpida amb altres tintinaires. 

PV: Enguany el tindrem de 
pregoner a la Seu d’Urgell…

TC: Em fa molta il·lusió. Sobretot 
sabent els predecessors que hi ha 
hagut, és tot un honor haver estat 
escollit per a fer el pregó de la 17a 
Trobada. També, per la relació que 
he tingut amb aquesta població, 
ja que hi vaig passar vuit anys de 
la meva joventut. Vaig estudiar al 
Seminari, però finalment em vaig 
desdir de fer-me capellà. 

PV: Moltes gràcies, i fins a la 
Seu d’Urgell. 

 


