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Idiomes

5O anys d'Astèrix i Obèlix  

El còmic va néixer el 1959, però les seves aventures 
estan  més  vives  que  mai.  Els  herois  gals  més 
importants de la història del còmic celebren el seu 
natalici amb magnificència amb L'aniversari d'Astérix 
i Obélix - El llibre d'or, un àlbum del qual n'han sortit 
avui  a  la  venda tres  milions  d'exemplars  a  tot  el 
món. 

Astérix i Obélix no es jubilen, tot i l'intent del seu 
dibuixant, Albert Uderzo. A les primeres pàgines del 
llibre, el seu creador s´imagina als protagonistes 50 
anys més vells  vivint a un llogaret  on els  romans 
haguessin arrasat els boscos i intentarien construir-
hi cases.

El dibuixant és Albert Uderzo, i  el  guionista,  René 
Goscinny.

Personatges:

Astèrix és el personatge principal dels àlbums.  El 
nom d'Astèrix prové etimològicament  d'estel. És un 
guerrer ros i petit, però llest.

Obèlix  és el  company de l'Astèrix, es caracteritza 
per carregar sempre un menhir, és fort i corpulent. 
Li  encanten  els  porcs  senglars.  Té  un  caràcter 
infantil.

Panoràmix el druida. És la ersona capaç d'elaborar 
la  poció  màgica,  si  bé  també  sap  elaborar  altres 
pocions.

Idefix o Ideàfix, segons la traducció, és el gos que 
sempre acompanya l'Obèlix.

Acopdegarròtix, segons  la  traducció.  Cap  del 
poblat gal, sempre se sotmet a la decisió de la seva 
esposa Bonakara (o Karabella) 

Astèrix i Obèlix

Ordenalfabètix. És el peixater del poblat. 

Esautomàtix. Ferrer  del  poble,  sovint  porta  un 
martell  a les mans.

Edatdepèdrix o Xarúquix, segons la traducció. És 
l'home més vell del poble, excombatent de la batalla 
de Gergòvia. 

Asseguratòrix músic . Ell creu que la seva música 
és genial, opinió que no tenen gens ni mica la gent 
que l'envolta.

Farbalà. Dona preciosa,  filla  del  carter  del  poble 
Filatelix. A la seva primera aparició a la sèrie captiva 
l'Obèlix per la seva bellesa.

Magistra. Dona bard que visita  el  poblat  .  Porta 
durant un cert  temps el  desordre al  poble per les 
seves idees feministes i reivindicatives

Juli  Cèsar. El  conegudíssim Juli  César,emperador 
de Roma i conqueridor de la Gàl·lia. Un dels pocs 
personatges  reals  que  apareixen activament  a  les 
aventures de l'Astèrix. 

Cleopatra. La conegudíssima reina d'Egipte, que en 
fou la darrera sobirana. 

Vercingètorix.  lider  gal,  personatge  també basat 
en la realitat. En les històries d'Astèrix ja s'ha rendit 
al Cèsar.

Tun el violeta. Personatge escrit i dibuixat només 
per Uderzo, i molt més propi d'un món de fantasia 
que de la realitat.  Només apareix a l'àlbum  El cel  
ens cau al damunt. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Egipte

