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QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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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.

Cap a l’escola
del formatge!
«Havia de ser un dia molt especial:
m’havien convidat a l’escola de
Benjamí per parlar del meu ofici
d’escriptor... Però aquell matí tot
semblava que anés de mal borràs:
el despertador va sonar massa
d’hora i per això em vaig llevar amb
el peu esquerre. I a partir d’aquí...
bé, va ser tota una aventura!».

Cap a l’escola del formatge!

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!

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 hi 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!
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Un matí
molt especial
Aquell matí de

tardor em vaig llevar

amb el peu esquerre. Potser va ser per culpa
del

despertador, que va sonar molt

més d’hora que de costum...

7
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Un matí

molt especial

O potser va ser perquè no vaig ni
, o perquè vaig haver de sortir esperitat... Sigui com sigui, aquell matí va començar malament: semblava aquella mena de

DIES ... en què tot s’esguerra i va

tor .

No sé pas si us ho havia dit, però sóc un rat
honrat i de costums.
Al matí, m’agrada despertar-me amb calma
i mandrejar una estoneta, ben calentet, sota
les mantes. També m’agrada vestir-me amb
cura i sobretot fer un

bon

esmorzar abans

de sortir de casa.
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Un matí

molt especial

En definitiva, no sóc un rat matiner: no
sóc la mena de ratolí que salta del llit a
trenc d’alba i que de seguida se sent ple
d’ENERGIA i empenta!

JO N O SOC AIXI!

S O C A IX I!
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Un matí

molt especial

Bé, doncs com us estava dient: aquell matí
...

les coses anaven de

Per començar, el despertador va sonar
massa d’hora, a 2/4 de 7, una hora abans
del que havia previst!
Vaig estirar la mà per apagar-lo i, amb
un sospir, vaig tornar a jeure...
No tenia cap mena de ganes de llevar-me:
era massa d’hora. Però vaig haver de fer un
esforç perquè sabia que aquell matí havia de
ser molt especial per al meu nebot Benjamí!
Era la

«J ornada

dels oficis » i l’escola

m’havia convidat per parlar de la meva feina.
Ai, ai, perdoneu-me, potser us agradaria
saber quin és el meu ofici... Sóc

tor!

escrip-

Per ser més precís, el meu nom és Stilton,

Geronimo Stilton ,

i dirigeixo L’Eco

del Rosegador, el diari més famós de l’Illa
dels Ratolins. A Ratalona el llegeix tothom!
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F

Un matí

molt especial

Si us he de dir la veritat, només de pensar
que m’hauria de posar davant dels companys de Benjamí, dels mestres i dels convidats, els bigotis em

tremolaven

de por

i em suaven les potes dels nervis!
Sóc molt, moolt, moooolt tímid: quan he
de parlar en públic tinc tendència a fer el

ridícul!

Però en aquest cas vaig fer el cor

fort i em vaig dir que Benjamí es mereixia
que fos una jornada especial... Faria el
que fos per semblar brillant i actuaria amb
desimboltura.

njam se sent s orgull s de mi!
e
B
e
u
q
Faria
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