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Oci

   Centenari del naixement de 
Georges Remi Hergé

Georges Remi Hergé, el gran dibuixant de còmic, va 
néixer un 22 de maig de 1907 i, per tant, se celebra 
el centernari del seu naixement. Hergé va ser un 
dibuixant  de  còmics belga mundialment  conegut 
per haver creat  Les aventures de Tintín i  Milú.Va 
morir a Lovaina, Brabant, el 1983.

Entre  1914  i  1918  va  realitzar  els  seus  estudis 
primaris en l'escola municipal de Ixelles, al mateix 
temps  que tenia  lloc  la  Primera  Guerra  Mundial. 
Mostrant la seva incipient habilitat  per al dibuix, 
les seves primeres il·lustracions en les marges dels 
seus  quaderns  estan  inspirats  en  la  guerra. 
Juntament amb el canvi de col·legi, va abandonar 
els Escoltes de Bégica (no religiosos) per a afiliar-se 
a  la  Federació  d'Escoltes  Catòlics,  fet  que 
posteriorment  seria  recordat  per  Hergé amb 
sentiments de culpa i gairebé de traïció.

Una vegada finalitzats els seus estudis secundaris, 
en  1925,  Georges ingressa  en  Li  XXème Siècle, 
periòdic  ultraconservador d'orientació  clerical  i 
nacionalista. No obstant això, i de forma paral·lela 
a la seva ocupació en el servei de subscripcions de 
dita  periòdica,  seguia il·lustrant  les aventures de 
Totor. 

Premis:

Al 1973, Hergé va rebre el Premi Saint-Michel, i al 
1977 li va ser atorgada la Medalla vermella de la 
ciutat de Angulema, a França. A 1978, Hergé va ser 
anomenat  Oficial  de  l'Ordre  de  la  Corona,  a 
Brussel·les. 

Els còmics de Tintín han estat traduïts a més de 70 

idiomes i dialectes i s'han venut més de 200 milions 
d'exemplars a tot el món. La simplicitat dels seus 
dibuixos,  els  divertits  diàlegs  i  els  arguments fan 
que gent de totes les edats s'interessi per les seves 
aventures.

A  més,  el  seu  creador,  Hergé,  va  tractar  en  les 
seves  històries  els  successos  internacionals  de  la 
seva època, on el comportament del jove reporter 
representa  un  model  a  seguir  per  a  la  joventut. 
Tintín  i  Milú  són  al  principi  els  dos  únics  grans 
protagonistes  de  les  aventures,  però  poc  a  poc 
aniran  coneixent  altres  personatges,  tant  amics 
com enemics. Dos dels seus millors amics seran el 
capità  Haddock  i  el  professor  Tornassol,  mentre 
que  Rastapopoulus  es  convertirà  en  el  principal 
enemic.  Els  inimitables  policies  Dupond i  Dupont 
acompanyaran a en Tintín en la majoria d'aventures 
i esdevindran una parella entranyable.

Aquests són algunes de les aventures de tinitn:

Tintín al país dels sòviets

El temple del sol 

Tintín al Congo

Tintín al país de l'or negre 

Tintín a Amèrica

Objectiu: la Lluna 

Els cigars del faraó

Hem caminat damunt la Lluna 

El lotus blau

L'afer Tornassol

Les joies de la Castafiore

Tintín i l'art-alfa 

Stoc de coc... 
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