
 

 
 
 
L’aniversari de Lucky Luke 

(en els 70 anys de la creació del cowboy més famós del còmic) 
Alguns dels personatges més emblemàtics de la literatura universal van néixer 
entre vinyetes. Lucky Luke és un clàssic i, setanta anys després, encara té moltes 
coses per ensenyar-nos! 
 
Dissabte 27 de febrer 2016 
 
Objectius  

- Conèixer el personatge de Lucky Luke 
- Conèixer l’autor i algunes característiques de l’escola belga de còmic 
- Posar-se a la pell d’un comisari d’exposicions  

 
 
Bibliografia 

Per a la presentació: 
Un còmic de Tintín, d’Astèrix, els barrufets, Marsupilami... per parlar de l’escola 
francobelga. 
Per al laboratori: 
Tots els còmics de Lucky Luke. 
 
Descripció 

Els noms de tots els assistents anirà escrit en una estrella de xèrif.  
 
Començarem la sessió a la sala infantil de la biblioteca. Aquesta vegada anirem 
força ràpid, només ens interessa mostrar alguns còmics de l’escola belga i 
breument explicar les diferents maneres de classificar el còmic segons el seu lloc 
d’origen. De fet, reservem el proper laboratori per parlar dels superherois 
americans. 
Direm que podríem haver parlat de Tintín o Astèrix, però que hem decidit Lucky 
Luke perquè en celebrem els 70 anys de la creació. 
 
Els explicarem que visitarem una exposició, però que no està acabada, que ens 
hauran d’ajudar. A cada infant li donarem un fulletó com de guia de l’exposició (el 
pare i la mare que vulgui, també) i marxarem cap a la sala d’actes.  
 
1a PART 
Un cop arribem a la sala, trobarem unes taules de treball, folrades de negre i groc 
(colors dels Dalton) posades en forma de lletra U, mirant cap a la paret. Just a la 
paret hi haurà els plafons de l’exposició. De fet n’hi haurà quatre de grans, els 
centrals, més alguns de petits que estan incomplets.  
A l’entrada, també s’hi podrà veure una figura de cartró pedra de Lucky Luke. 
Si es vol, es pot fer una mica de teatre com si inauguréssim una exposició: tallar 
una cinta, brindar, treure una roba negra per descobrir la figura de Lucky Luke... 
 
 



 

 
 
 
Un cop tothom s’ha assegut al voltant de les taules, la dinamitzadora explicarà 
breument els plafons. Per sobre, seguint l’ordre, amb anècdotes amenes perquè es 
vagin introduint en el món del personatge. 
 
A banda del plafons, tindrà també un parell de faristols amb quatre llibres per 
il·lustrar el que explica el plafó 1: la importància dels guions de Goscinny en tota la 
història del còmic francobelga.  
 
Goscinny + Morris = Lucky Luke 
Goscinny + Uderzo= Astèrix i Obèlix 
Goscinny + Tabary= Iznogud 

Goscinny + Sempé=  Petit Nicolàs 
 
A les taules tindran llapis, goma, colors, maquinetes, ceres... 
A tota la tarima de la sala d’actes hi haurà exposats tots els exemplars que hàgim 
aconseguit de Luky Luke.  
 
Més o menys, l’explicació durarà uns deu minuts.  
 
2a PART 
A continuació els expliquem la dinàmica de la tarda. Al llarg de l’hora que tenim, 
anirem fent uns exercicis que els proposem i que ens serviran per acabar de 
completar l’exposició. Per a fer-ho, necessitaran els fulls que trobaran en el llibret 
que els hem donat abans d’entrar. 
 
Cada deu minuts sonarà una petita alarma, una música, el que decidim. En el nostre 
cas farem servir una maquineta que fa sons, imitant sons de dibuix animat: un tret, 
algú que corre molt, una fletxa, una caca de colom que cau... 
 
Cada 10 minuts, doncs, explicarem un nou plafó dels que hi ha a l’exposició, però 
que està incomplet. Amb l’ajuda de les famílies i amb els exercicis que aniran fent, 
podrem completar tots els plafons.  
 
La idea és fer entre tots una exposició completa, interessant i divertida, que es 
quedarà al llarg d’un mes a la sala d’actes, oberta al públic.  
 
Els sis plafons que ara treballarem són complementaris als plafons  generals, que 
hem presentat a l’inici: 

1. Els pares de Lucky Luke 
2. Companys d’aventures de Lucky Luke 
3. Amics i enemics 
4. Realitat i ficció 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Aquests són els plafons del joc:  
 
PLAFÓ 1: EL FINAL 
La darrera vinyeta de Lucky Luke sempre és la mateixa. Canta una cançó i mentre 
marxa diu que és lluny de casa. Però, de fet, no sabem ni on viu ni si algú l’està 
esperant.  
 
Tindrem impresa la vinyeta gran del final. Posarem  en una bafarada a part, per 
enganxar al darrer moment “I’m a poor lonesome cowboy. I’ve a long long way from 

home”. 
 
Al llibret d’exercicis: trobaran un full blanc DIN A5 per retallar en forma  de 
bafarada i escriuran el que creuen que diu al final del viatge. 
 
Plafó 2: L’OMBRA  
Lucky Luke és conegut com “l’home més ràpid que la seva ombra”. 
Has intentat mai enganyar la teva ombra? Ara tens l’oportunitat de desafiar les lleis 
de la física. 
Dibuixa l’ombra de Lucky Luke.  
 
Tindrem impresa la imatge del darrere dels llibres de Lucky Luke. 
Al llibret d’exercicis: imatge del Lucky Luke en un full DIN A5, en un racó, i deixant 
espai perquè les famílies dibuixin l’ombra inventada... 
 
Plafó 3: DALTON  
Els bandits que més mal de cap donen a Lucky Luke són, sens dubte, els Germans 
Dalton.  Aquesta vegada estan a punt d’atacar una diligència.  
Què podries fer per evitar-ho? 
 
Al llibret d’exercicis: als nanos els donarem un full DIN A4 partit per la meitat, en 
format horitzontal, amb un muntatge: els Dalton, en un extrem del full, i en l’altre, 
la diligència. L’exercici és dibuixar el que vulguin per impedir que hi hagi l’atac. 
 
Plafó 4: EL VESTUARI DE LUCKY LUKE 
Si penses amb en Lucky Luke sempre te l’imagines vestit de la mateixa manera. I, 
de fet, gairebé sempre va igual: camisa groga, mocador vermell al coll, armilla 
negra i barret blanc. Però no sempre! Al llarg dels àlbums el pots trobar vestit ben 
diferent... 
Penjarem algunes vinyetes que haurem buscat entre tots els còmics on es veu 
vestit de diferents maneres. 
 
Al llibret d’exercicis: trobaran un DIN A5 amb el cap de Lucky Luke i podran fer-li 
un cos nou, vestit com vulguin. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Plafó 5: EL VENEDOR D’ELIXIRS 
L’univers de Lucky Luke està farcit de personatges típics de l’oest americà, que ens 
han arribat a través de pel·lícules i llibres. Un dels més divertits és, sens dubte, el 
venedor d’elixirs miraculosos. Amb les seves botigues ambulants es plantaven  
ciutat rera ciutat venent ampolles de líquids dubtosos amb la promesa de curar 
tots els mals.  
 
Imatge del llibre L’elixir del doctor Doxi. I imatge de l’ampolla que el Doctor Doxi 
havia creat.  
Al llibret d’exercicis: en un full DIN A5 els infants podran dibuixar una ampolla i 
posar-li l’etiqueta que vulguin. Quin elixir s’inventaran? 
 
Plafó 6: “WANTED” 

Una imatge típica que ens ha deixat l’època del Far West són els cartells de recerca 
de bandits i criminals. 
Al llibret d’exercicis: en un full en blanc convidem a fer la pròpia versió del cartell 
de recerca de criminals. Qui mereix ser buscat per malvat? 
 
Mentre les famílies dibuixen, la dinamitzadora anirà penjant a les parets de la sala 
els dibuixos i treballs que vagin realitzant les famílies. 
 
Al final tindrem una exposició interactiva, acabada, amb molta informació sobre el 
personatge de Lucky Luke.  
 
Cal dir que aquest laboratori hauria estat impossible sense l’assessorament de 
l’Alfred Artiga, expert en còmic francobelga, i dels dissenys d’en Jan.  
  
 

 
 


