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Arriba a la gran pantalla Les Aventures de 
Tintín: el Secret de l’Unicorn 

 

Basada en els famosos i estimats personatges creats per 
Hergé  i dirigida per Steven Spielberg , Les Aventures de 
Tintín: El Secret l'Unicorn  explica la història de Tintín, 
un curiós i insaciable jove periodista, i de Milú, el seu gos 
lleial, quan descobreixen que la maqueta d'un vaixell 
conté un secret explosiu. 

   

TTTiiinnntttííínnn   aaa   lllaaa   bbbiiibbbllliiiooottteeecccaaa!!!    
La pel·lícula es basa en tres dels còmics del belga Hergé 
que podeu trobar a la biblioteca de l’institut : 
 

El Cranc de les pinces d’or:  Tot seguint la pista d’una misteriosa 
llauna de cranc, en Tintín cau presoner dins d’un vaixell. Allà hi ha el malvat 
Allan i coneix el capità Haddock, aleshores fet un patètic esclau per la seva 
addició a l’alcohol, vici que li dóna innombrables problemes, tant a ell com a 
en Tintín, perquè aquest intenta ajudar-lo. C Her 

 
El Secret de l’unicorn:  En Tintín compra al mercat de vell la maqueta 
d’un galió antic, que resulta ser una rèplica del navili comandat per 
l’avantpassat del capità Haddock, el cavaller de Hadoke, que va lluitar 
contra el pirata Rackham el Roig, qui transportava al seu vaixell un gran 
tresor, que ha estat i segueix estant amagat durant segles. C Her 

 
 

El Tresor de Rackham el Roig : És la continuació d’El Secret de 
l’Unicorn. En aquest còmic es narra la recerca del tresor del pirata 
Rackham el Roig. Entra en escena el professor Silvestre Tornassol, 
l’entranyable científic, inventor savi i despistat, a qui tornarem a trobar en 
les aventures que seguiran d’en Tintín, de qui es farà un bon amic. C Her 
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Aquest mes la revista 
El Temps  dedica la 
seva portada a un 
dels actors del 

conflicte basc. Conté un dossier titulat: La 
petjada d’ETA , que tracta la influència 
política i social d’ETA als Països Catalans 
al llarg dels últims quaranta anys. 
 

Serra d’or  commemora el 
cinquantenari de la mort de 
Josep M. de Sagarra amb el 
dossier: Josep M. de 
Sagarra, mig segle després.  

 

 

Consulta el fons 

bibliogràfic de 

la biblioteca al 

catàleg 

electrònic. Et 

sorprendràs! 

 

Pots accedir-hi des 

de la pàgina web de 

l’institut. 

 

Volem agrair la donació que Teresa 
Rosa Aubia, com a  exprofessora 
del centre, ha fet de diversos títols a 
la biblioteca, entre els quals 
destaquen: 
 

- Mirall trencat de Mercè Rodoreda. 

- 1984 de George Orwell. 

- Tirant el Blanc de Joanot Martorell.. 

- De la brevetat de la vida. De la vida 

benaurada. De la providència de 

Sèneca. 

 

A la biblioteca hi 
trobaràs més 

còmics de Tintín! 

 

 

 


