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Les aventures de Tintín: El secret de l'Unicorn
Tintín és un jove periodista a qui li encanta córrer aventures acompanyat del seu
gos Milú. Quan descobreix un missatge secret a la maqueta d’un vaixell, comença a
ser perseguit per un home anomenat Ivanovitch, convençut que Tintín ha robat la
pista que condueix al tresor d’un poderós pirata. Amb l’inestimable ajuda del capità
Haddock i els inspectors Dupond i Dupont, viatjarà per mig món a la recerca d’un
vaixell enfonsat: L’Unicorn, que amaga una gran fortuna però també una terrible
maledicció. Aconseguiran arribar al misteriós tresor abans que els seus enemics?

Ho sabies?
...Aquesta pel·lícula està basada en els còmics del dibuixant belga Hergé,
concretament en tres àlbums de la sèrie de Les aventures de Tintín: El secret de
l’Unicorn (1943), El cranc de les pinces d’or (1941) i El tresor de Rackham el Roig
(1944).
...Hergé, pseudònim de Georges Remi, va crear el personatge de Tintín l’any 1929
inspirant-se en els Boy Scouts, ja que quan era petit ell també ho va ser. Els seus
llibres han venut més de 250 milions de còpies arreu del món i s’han traduït a
100 idiomes.
...Steven Spielberg, el director de la pel·lícula, és considerat un dels més
reconeguts i populars de la indústria cinematogràfica a nivell mundial. Molts
dels seus treballs han estat autèntics fenòmens de masses: Tauró (1975), E.T.,
l’extraterrestre (1982), Jurassic Park (1993) i tota la franquícia d’Indiana Jones
(1981-2008), entre d’altres. Les aventures de Tintín: El secret de l’Unicorn és la seva
primera pel·lícula d’animació com a director.
...Spielberg és un aficionat dels còmics i un fanàtic de l’obra d’Hergé, la qual va descobrir
per casualitat mentre llegia un article que comparava Indiana Jones a la recerca de
l’arca perduda (1981) amb Tintín. I sembla ser que l’admiració era mútua, ja que Hergé
creia que Spielberg era l’únic que podia fer justícia a Tintín en el seu salt a la gran
pantalla. El director, que en un començament havia pensat en fer una adaptació
amb actors reals, finalment va optar per fer una pel·lícula d’animació en 3D amb
l’objectiu de recrear amb major fidelitat l’estil de l’autor belga.
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Personatges molt còmics
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dupond i dupont
bianca castafiore

4

és un fox terrier blanc i l’amic
més fidel del tintín, a qui salva
la vida en més d’una ocasió.

A

són dos agents de policia amb
poques dots detectivesques.
i per estrany que sembli,
no són germans!

B

és una cantant d’òpera
italiana amb dues debilitats:
les joies i el capità haddock.

C

és un jove periodista atret per
les missions més recòndites.
té esperit aventurer i un
caràcter molt equilibrat.

D

és un apassionat del mar i, en
ocasions, del whisky. també és
l'hereu d’un gran tresor.

E

Solucions: 1-D / 2-A / 3-E / 4-B / 5-C
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capità haddock

milú

tintín

Les aventures del Tintín no serien tan interessants sense la presència de l’elenc de personatges que
l’acompanyen. Tot i que a la pel·lícula ens falta el professor Tornassol, sí que apareixen altres principals i
secundaris memorables d’aquesta sèrie de còmics. Els coneixes a tots?
Relaciona cadascun amb la descripció correcta.

Reflexionem!
Steven Spielberg va trigar
més de 30 anys en fer
realitat el propòsit de
portar Tintín als cinemes,
una proesa artística que
malauradament Hergé, que
va morir l’any 1983, no va
poder presenciar. Creus que
l’autor se sentiria satisfet
amb el treball d’Spielberg?
Per què? Quins elements
de la pel·lícula ens fan
Visita'ns a

pensar que està basada
en un còmic? Spielberg
buscava fer una mena
d’Indiana Jones per a un
públic infantil, creus que
ho va aconseguir? Quines
semblances tenen Tintín i
Indiana Jones? Coneixes
altres herois aventurers del
món de la ficció? Quins?
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La pel·lícula de Les
aventures de Tintín: El
secret de l’Unicorn explica
la història de com es
coneixen en Tintín i el
capità Haddock, així com
els orígens, poder i fortuna
dels Haddock. Es tracta de
l’inici d’una gran amistat
entre dos personatges que
formen un duet excepcional
en els còmics d’Hergé. Per
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què creus que s’ajuden l’un
a l’altre quan encara només
són uns desconeguts? Com
aconsegueix Tintín que el
capità recordi la història
del seu avantpassat? Alguna
vegada has trobat un amic o
amiga en una persona que
no esperaves? Creus que és
important el suport d’una
amistat per aconseguir els
teus objectius? Per què?
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