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Oci

Tintín salta al cinema
Des  de  el  personatges  creats  per  Hergé, 
arriba las cinemes la pel·lícula amb Steven 
Spielberg  de  director:  Les  aventures  de  
Tintin:  El  secret  de  l'unicorn. A  la 
pel·lícula tracta de que en Tintín i el seu 
lleial  gos  Milú  descobreixen  que  una 
maqueta  d'un  vaixell  conté  un  secret. 
Tintn  comença  la  seva  aventura,  i  un 
malfactor  anomenat  Ivan  Ivanovitch 
Sakharine li segueix les passes perquè creu 
que han robat un valuós tresor vinculat a 
un  terrible  pirata  anomenat  Rackham el 
Vermell. Amb l'ajuda del seu gos Milú, el 
capità  Haddock  i  els  detectius  Dupon  i 
Dupon, viatjaran  per tot el món buscant 
''L'Unicorn'', un vaixell abandonat que pot 
contenir , o bé riqueses immesurables, o 
bé una maledicció.

Aquesta  aposta  produïda  per  Paramount 
Pictures ha tingut un gran èxit, és un film 
per  a  tots  els  públics  a  totes  les  edats, 
fent  així  que  nens  puguin  gaudir  dels 
còmics  en  els  quals  està  basada  la 
pel·lícula.  La  podem  veure  en  llengua 
catalana.

Georges Prosper Remi, l'autor belga mort 

el  1983,  més  conegut  pel  pseudònim 
d'Hergé el 1929  va crear el personatge de 
Tintín   amb  el  primer  còmic  intitulat 
Tintín  al  país  dels  soviets.  Tintín  en  les 
seves aventures per defensar causes justes 
compta  amb  l'ajut  d'altres  personatges 
com són el  capitá  Haddock,  Hernandez i 
Fernandez,  dos  policies  identics,  el 
professor Tornasol, Bianca Castafiore i  el 
principal  antagonista  de  Tintín, 
Rastapopoulos.
    
Tintín  està  constituida  per  24  àlbum 
Posteriorment,  Tintín,  va  ser  adaptat  al 
cinema, a la televisió i al teatre.

Tintin  ha  gaudit  de  moltes  aventures  al 
costat del seu gosset Milú, el 10 de gener 
de  1929  Tintin  va  tenir  la  seva  primera 
aventura,  va  ser  dibuixada  a  Le  Petit  
Vingtième. Tintin és un reporter intrèpid, 
belga, amb un tupé pel-roig i de mitjana 
estatura,  sempre va  acompanyat  del  seu 
gosset Milú, un Fox Terrier blanc.

Les  aventures  de  Tintín:  El  secret  de  
l'unicorn
El passat 28 d'octubre de 2011 s'estrenava 
a les cartelleres Les aventures de Tintin: 
El  secret  de  l'unicorn,  apta  per  tots  els 
públics  i  en  2D  o  la  impressionant 
tecnologia 3D. 

A les  pàgina  web de critica  de cinema, 
labutaca.net  li  han  posat  una  valoració 
mitjana molt bona, un 7,6. En definitiva, 
Les  aventures  de  Tintin:  El  secret  de  
l'unicorn,  una molt  bona  pel·lícula,  molt 
entretinguda  i  divertida  produïda  per 
Steven  Spielberg.  Aconsello  anar-la  a 
veure-la.


