
Sobre la seva vida 

Astèrix i Obèlix naixien un vint-
i-nou d'octubre del 1959, en el 
primer número de  la revista ju-
venil  “Pilote”, de la mà de René 
Goscinny com a guionista i   
Albert Uderzo com a dibuixant. 
Es van conèixer el 1951, es van 
fer molt amics i van decidir 
col·laborar junts. En un principi 
es tractava d’una sèrie de vinyetes 
dins la revista fins que tres anys 
més tard, el 1961, es va publicar 
el primer àlbum autònom Astèrix 
el Gal. El 1967 el còmic s’havia 
fet tant popular que els seus au-

tors van decidir dedicar-se en 
exclusiva produint dos àlbums 
a l’any. L'Astèrix es convertiria 
en un dels personatges més 
famosos del còmic mundial, i el 
major èxit d'ambdós autors. 
Quan el 1977 mor Goscinny, 
Uderzo es fa càrrec també dels 
guions fet que va suposar un 
endarreriment en la producció, 
un àlbum cada quatre anys. El 
2013 Albert Urdezo pren la 
desició de cedir la realització de 
les històries d’Astèrix a un nou 
equip creatiu, seleccionat per ell 
mateix :  Did ier  Conrad 

(dibuixant) i Jean-Yves Ferri 
(guinista). Tot i que li agrada 
revisar els nous treballs només 
es limita a fer petits suggeri-
ments. Albert va fer una 
il·lustració promocional pel 
primer àlbum dels nous autors 
Astèrix i el pictes essent aquest 
l’últim treball professional.  

50 anys de l’estrena cinematogràfica          
d’Asterix i Cleopatra 
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A la biblioteca trobareu: 

 

La col·lecció en còmic de les aventures  d’Astèrix al  Verd 36 

Llibre joc  “Astèrix: busca i troba” al Verd 58 

I en DVD  trobareu la sèrie d’animació  

així com les pel·lícules més actuals. 

 

La seva obra 

Les aventures d'Astèrix es situen a Armònica, al nord de França, l'any 50 aC, 
i narren les peripècies d'una cinquantena de gals que es negaven a ser domi-
nats per l'Imperi Romà. Posseïdors d'una poció màgica que els fa invencibles, 
són inútilment assetjats pels romans. Els seus protagonistes són a més del 
guerrer Astèrix, el seu amic Obèlix, el seu gos Idèfix i el druida Panoràmix. 

Els autors fan una paròdia humorística de costums i proble-
màtiques contemporànies a través de la seva transposició a 
temps antics. Astèrix té diferents nivells de lectura, que pot 
portar a diferents interpretacions segons l'edat, l'època, el 
lloc... si es llegeix Astèrix cada 10 anys, cada lectura serà di-
ferent. Astèrix i Cleopatra és el sisè àlbum de la sèrie Astèrix 
el gal i va ser publicat en francès el 1965. Tres anys més tard 
s’estrena la pel·lícula. 
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