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O 33º- álbum do gaulês, criado há 46 anos, será lançado hoje em 27 países simultaneamente.  
 
Seu ressurgimento está sendo anunciado há meses, mas seu conteúdo foi mantido trancafiado a 
sete chaves. Trata-se do novo álbum de aventuras de Asterix, o Gaulês - o delicioso personagem 
de histórias em quadrinhos criado há 46 anos por Albert Uderzo e René Goscinny, que será 
lançado hoje simultaneamente em 27 países.  
 
"O céu está caindo sobre nossas cabeças!"(a única coisa que os intrépidos gauleses temem) é o 
título do 33º álbum de Asterix, que surge quatro anos após a publicação de "Asterix e la 
Traviata", e que é o primeiro da série com lançamento mundial com envergadura de uma tiragem 
de 8 milhões de exemplares e publicação simultânea em 27 países, em dez idiomas diferentes.  
 
Apenas o título e algumas vinhetas divulgadas no site de Asterix na internet foram revelados (os 
tradutores juraram guardar segredo). Para conhecer a trama, foi preciso esperar "o 14 de outubro 
de 2005 DC depois da zero hora", segundo a editora Albert-René.  
 
No Brasil, o lançamento mantém a aura de mistério criada no exterior. A editora Record, que 
detém os direitos de publicação das aventuras do gaulês e seu amigo Obelix no País, também não 
adianta nenhum detalhe sobre o novo álbum, que por aqui demora um pouco mais para chegar - 
a data prevista é 26 deste mês.  
 
Asterix foi criado em outubro de 1959 por Albert Uderzo (desenhos) e René Goscinny (texto). As 
primeiras tiras foram publicadas no jornal Pilote, e o primeiro álbum, "Asterix, o Gaulês", foi 
lançado em 1961. Após a morte de Goscinny, em 1977, Uderzo continuou o trabalho sozinho e 
seguiu publicando as aventuras de Asterix, que se consolidaram com crescente êxito mundial.  
 
Do total das 32 aventuras do pequenino gaulês publicadas até o momento, foram vendidos 310 
milhões de exemplares em mais de cem idiomas. Um sucesso ao qual se deve adicionar 
numerosas adaptações para o cinema - a próxima, "Asterix e os Jogos Olímpicos" já está sendo 
filmada e terá como intérpretes Gérard Depardieu, Alain Delon e Jean-Claude Van Damme - e 
televisão, videogames, além de um parque de diversões nos arredores de Paris. Os teimosos 
gauleses da aldeia de Asterix são, além de imbatíveis, um negócio multimilionário.  
 
A chave de tal sucesso é sem dúvida uma mescla de ingredientes tão difícil de se conhecer como 
a famosa poção secreta do druida Panoramix. Os principais personagens, Asterix e Obelix, 
formam um binômio - o pequenino astuto e idealista e o gordo prosaico e bonachão - que se 
complementa não apenas no mundo do humor, como o Gordo e o Magro, mas também no mundo 
dos personagens míticos da literatura universal, como Dom Quixote e Sancho Pança.  
 
As aventuras de Asterix tanto atraem as crianças, com a fantasia dos heróis, poderes mágicos, e 
"gags" repetitivas e engraçadas, quanto os adultos, com a elaboração de um mundo e 
personagens que aludem ao conhecimento da história e aos estereótipos da cultura e da política, 
como os egípcios que posam de perfil e falam em hieróglifos, e os escravos da Espanha que 
gritam "olé" quando lhes permitem parar de trabalhar.  
 
A influência de Asterix e Obelix é tão grande, que transformou a idéia que os próprios franceses 
fazem de sua história. Longe do clichê da aldeia inexpugnável, na verdade os gauleses viviam em 
grandes aglomerações fortificadas, e "não comiam javalis", afirma Christian Goudineau, professor 
especialista do período gaulês. "Era um povo estruturado com uma aristocracia, que possuía 
terras e praticava o comércio", enfatiza o especialista.  
 



Entretanto as sábias reflexões dos historiadores nada podem contra a imagem forte de Asterix e 
sua aldeia de gauleses simpáticos e um tanto anarquistas, que podem pôr em polvorosa um 
grande império. Moral sedutora não apenas para os franceses, mas para todos: é possível ser 
invencível contra os poderosos quando se é unido, se tem coragem... e um pouco de poção 
mágica. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15 e 16 out. 2005, Plano Pessoal, p. C-7. 
 
 


