
Pinky me n’ha fet una altra 
de les seves! M’ha inscrit, 

sense que jo ho sabés, 
a la cursa més boja del món, 
una competició amb patins 
a reacció! Per què, per què, 

per què la vaig acceptar 
com a col·laboradora? Ha estat 
un cap de setmana de malson...
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HEU ESTAT MAI A L’ILLA 
DELS RATOLINS?
És una illa extravagant amb forma

de tall de formatge, situada a l’oceà

Ràtic Meridional, on la natura és

protegida i els rosegadors viuen

feliços... La capital és Ratalona,

on s’esdevenen les meves

aventures; històries que m’han

passat de debò, paraula de Stilton,

de Geronimo Stilton! Són històries

divertides, estrambòtiques,

exagerades, increïbles, però

sobretot són històries per riure...

No em creieu? Bé, doncs proveu

de llegir-ne una!

Nascut a Ratalona (Illa dels

Ratolins), Geronimo Stilton és

llicenciat en Ratologia de la

Literatura Ràtica i en Filosofia

Rosegairística Comparada.

Des de fa vint anys dirigeix L’Eco

del Rosegador, el diari amb més

difusió de Ratalona. Ha estat

guardonat amb el Premi Ratitzer

per un sensacional reportatge,

El misteri del tresor desaparegut.

Geronimo ha rebut també

el Premi Andersen 2001 com

a personatge de l’any.

QUI ÉS GERONIMO STILTON?
Sóc jo! Aquí a Ratalona, a l’Illa dels Ratolins, els meus 
llibres són tots rat-sellers. Però què em dieu? Que no 

els coneixeu? Són històries per riure, més tendres que 
la mozzarella, més gustoses que el manxego, amb més 

sabor que el cabrales… Són històries per llepar-se’n 
els bigotis, paraula de Geronimo Stilton!
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UNA TARDA
TRANQUIL·LA

DE DIVENDRES

Me’n recordo com si fos ara.

Tot va començar així...

 7
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RATucci

Era un divendres a la tarda.

Un tranquil divendres a la tarda.

A les sis en punt vaig sortir de l’oficina.

 UNA TARDA TRANQUIL·LA...
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Ah, per cert, no m’he presentat: em dic 

Stilton, Geronimo Stilton. Sóc un 

ratolí editor: dirigeixo L’Eco del Rose gador, 

RAT TOP

 UNA TARDA TRANQUIL·LA...
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el diari més important de Ratalona. On m’ha-

via quedat?

Ah, ja ho sé, deia que, com cada tarda de di-

vendres, vaig sortir de l’oficina a les sis en punt.

Vaig anar cap a casa xino-xano, tot passejant 

pels carrers de Ratalona, la Ciutat dels Rato-

lins. 

M’agrada l’ambient de les tardes de divendres: 

tothom té un posat R E L A A T,  content, d’a-

quells que ja comencen a tastar el gust del 

 del cap de setmana. 

A més, aquell era un cap de setmana encara 

més especial: el dilluns era festa. Era 

l’aniver sari de la fundació de Ratalona.

Jo també, ho he de confessar, somiava 

tornar a casa, posar-me les sabatilles, encen-

dre l’estèreo, picar una mica de formatge i 

llegir un bon llibre...

Vaig deixar anar un sospir.
Ah, sí, fins i tot potser desconnectaria el telè-

 UNA TARDA TRANQUIL·LA...
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fon, justament per poder-me aïllar millor del 

món, per descansar més.

Ho necessitava de debò: estava cansat.

Havia estat una setmana

Dilluns: la meva ajudanta em va amena-

çar de passar-se a la competència, La Gase-

ta Ratada, si no li doblava el sou com a mí-

nim. 

Dimarts: el barber, per equivocació, em va 

esquilar al zero el pelatge.

Dimecres: vaig agafar un empatx de bom-

bons de formatge caducats (vuit capses)... 

Em vaig trobar fatal...

Dijous: al meu cosí Martin Gala se li va 

espatllar el televisor i se’m va plantar a casa 

arrepapant-se a la meva butaca preferida. 

Divendres: més val no parlar-ne! 

Però ara, ara havia arribat el moment de des-

cansar!

PESADA.

 UNA TARDA TRANQUIL·LA...
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