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GERONIMO STILTON

Nascut a l’Illa dels Ratolins,
 Geronimo Stilton és el director 
de L’Eco del Rosegador, el diari 
més famós de la seva illa natal. 
Ha escrit més de cent trenta 
llibres. Dedica el temps lliure 

a col·leccionar antigues crostes 
de parmesà del segle XVIII, però 
sobretot adora escriure llibres, 

en què explica divertides 
històries d’aventures.

DANIEL DEFOE 
(Londres, 1660 – 1731)

Va estudiar economia, geografi a 
i llengües estrangeres per poder 
viatjar i fer realitat la seva gran 
passió: l’aventura. Va exercir 

moltes professions i cada 
experiència li va aportar inspiració 
per a la seva activitat d’escriptor. 

Va escriure assajos i novel·les 
d’èxit, entre les quals Moll 

Flanders, Robinson Crusoe i Noves 

aventures de Robinson Crusoe.

de Daniel Defoe
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El jove Robinson deixa casa seva a Anglaterra 
per embarcar-se i anar a la recerca d’aventures.

Així inicia el seu increïble viatge! Entre tempestes, 
naufragis, illes misterioses i nous amics, la vida 
de Robinson Crusoe us mantindrà en suspens!

Un clàssic de la literatura d’aventures lliurement 
adaptat per Geronimo Stilton, amb un munt 

d’il·lustracions en color!

DE DANIEL DEFOE
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Em dic Robinson

m dic Robinson Crusoe i vaig néixer 

a York, Anglaterra, el 1632 en una 

bona famí lia . Sempre he tingut set 

d’aventures: des de petit volia viat
jar , descobrir nous mons, solcar els 

mars i conèixer terres estrangeres, llunyanes 

i inexplorades.

Quan vaig acabar els estudis, els meus pa

res em van mirar de convèncer que busqués 

de seguida una feina. Però jo només volia una 

cosa:  i marxar!

—Fill meu —em deia el pare, cada vegada 

que em sincerava amb ell—, tu vols marxar 
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simplement perquè no coneixes les difi-

cultats de la vida al mar! Has estudiat 

molt i ara és hora que trobis una feina!

Tenia raó, però, tot i així, jo cada dia sentia 

créixer dintre meu el somni de viure una 

vida diferent de totes les altres. Una vida lliu

re i plena d’aventures, entre les cria

tures salvatges del mar i de les illes, lluny de 

la  de les ciutats, de les oficines 

i dels salons mundans!

M’adormia i somiava l’oceà, llegia els magní

fics relats dels viatgers i volia seguir el seu ras

tre rodamón...

Finalment, als dinou anys, vaig de

cidir que havia arribat l’hora de 

fer realitat els meus .

Vaig preparar una bossa amb roba, provisions 

i una mica de diners i, sense dir res als meus 

pares, vaig fugir cap al port més proper a la 

recerca d’un vaixell en el qual embarcar.
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En arribar a la ciutat de Hull em vaig trobar amb 

un amic, que em va convidar a salpar amb ell 

com a mariner al vaixell del 

seu pare.

Així, l’1 de setembre de 1651, em vaig embar

car cap a Londres. No podia saber que amb 

aquell primer viatge començarien les aventu

res més increibles que un jove com jo po

dia arribar a imaginar.
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Una soRtida 
tEmpEstUosa

an bon punt el vaixell va sortir del 

port de Hull, el vent va començar a 

bufar molt fort i es van alçar onades 

gegantines.

Jo, que no havia navegat mai i que no havia 

vist cap tempesta, estava 

aterrit.

Vaig recordar les paraules del meu pare: seria 

capaç d’afrontar els perills del mar obert? 

Tenia el cap ple de dubtes... Per a un noi 

prim i escanyolit com jo no seria fàcil... 

Potser m’ho hauria d’haver pensat millor, 

abans d’embarcarme!
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La tempestat va empènyer el vaixell mar en

dins amb gran violència i el va fer ba

lancejarse com una closca de nou, mentre 

enormes núvols gruixuts i negres, carregats 

de pluja, sobrevolaven amenac
’
ado

rament les onades.

Jo era tan inexpert i estava tan es

pantat, que ni tan sols vaig poder 

ajudar el capità i els altres mari

ners a governar el vaixell, per evi

tar que bolqués.

Incapaç de fer res, em vaig refu

giar sota coberta i em vaig arraulir en un 

racó, amb l’es perança que aquella fúria aca

bés al més aviat possible. Finalment, ex
te nu at  per tot aquell trasbals, em 

vaig adormir.

L’endemà el vent havia amainat i un sol ca‘lid 

i daurat acariciava la superfície llisa del mar.

Per sort havia passat el perill!
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Animat, vaig oblidar immediatament qualse

vol dubte i em vaig tornar a sentir fort i co-
ratjós. Encara no podia saber que, en els 

anys venidors, trobaria moltes altres tempes

tes al meu camí i que em costaria tant acostu

marme a aquell mar capr itxós ...  

Al sisè dia de navegació vam entrar a la ba

dia de Yarmouth. Feia bo, però el vent bufa

va en contra, de manera que ens 

vam veure obligats a tirar l’àncora i a fer una 

parada.

A poc a poc, moltes naus més van atra

car al nostre costat, a l’espera que el 

vent els fos favorable i les portés cap 

al Tàmesi.

Vam estar ancorats durant vuit llargs 

dies, que tot i així van ser tranquils 

i distesos: menjava i xerrava amb la resta de 

mariners, escoltava els seus relats i els dema

nava que m’ensenyessin algun petit truc per 
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convertirme en un autèntic llop de mar. No 

podia ser més feliç! 

El matí del vuitè dia, però, les 

coses van .

El vent es va alçar de cop i vol

ta i tothom es va posar a treba

llar. Havíem d’a baixar els mas

telers del pal major, 

aixecar els penons i estrènyer 

bé les , perquè el 

vaixell aguantés millor el fort 

balanceig.

Semblava que tot estava sota control, però 

passat el migdia el mar es va encrespar terri

blement!

L’aigua va començar a entrar al vaixell a em-
bats i, després d’un temps, la coberta de 

proa va quedar inundada.

Per seguretat, el capità va llançar una segona 

àncora, més grossa i  que 
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més violenta que la que acabava de viure. Però m’ eq
u
iv
o
ca

va.

l’altra, però ara ja era massa tard: el vent va 

desencadenar tota la seva fúria i la 

nau aviat va quedar a mercè dels embats del 

mar.

Jo pensava que no hi podia haver  

 16

Una soRtida tEmpEstUosa

T2_10178579 Robinson Crusoe 007-215.indd   16 13/1/17   19:10




