
El Mag Nostraratus ho havia
predit tot, també la Data
de la Fi del Món! Jo volia

publicar el manuscrit, però quan 
vaig anar a Ratfurt, a la Fira del 

Llibre, em va passar una cosa 
increïble... Ratadures ratades!
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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 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!

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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A veure, a veure, a veure, per on podria co

mençar?

Ah, sí, això mateix: abans que res em vull 

presentar.

El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton!
Sóc una persona, 

és a dir, un ratolí 

d’allò més nor

mal. Sóc edi tor: di

rigeixo L’Eco del

 Rosegador, 

el diari amb 

més difu sió 

de l’Illa dels

       Ratolins.
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Sóc un ratolí 
d’allò méS normal
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Sóc un ratolí d’allò méS normal

Per mil format ges... tot va començar així, 

ben bé així, aquella tarda de dimarts a la re

dacció del meu diari...

A fora feia fred, però a l’oficina de  

l’edi torial s’hi estava bé.

La llar de foc estava encesa: oh, quina es-
calforeta!
Paladejava un te fosc i bullent, ben carregat 

de sucre, rosegava un trosset de parmesà 

ben curat i em disposava a reprendre la 

feina.

Factures, contractes, rebuts: posava en or

dre la comptabilitat de la meva editorial.

Així, doncs, feia l’efecte de ser un dimarts 

normal, assossegat, tranquil, quan...

Una veueta xisclaire em va trepanar els tim

pans i em va fer saltar de la cadira.

—PATRÓÓÓ! —va xisclar Pinky, la meva 

ajudanta editorial.

—No cridis, t’ho prego! —vaig remugar—. I no 

em diguis PATRÓ! 
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Sóc un ratolí d’allò méS normal

Va saltironejar fins al meu escriptori tot mar

cantse uns moviments rapers amb 

la cua.

Em vaig fixar que sota el braç hi duia (com 

sempre) la seva agendota de color maduixa, 

folrada de pell sintètica de gat.
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Sóc un ratolí d’allò méS normal
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—PATRÓ, PATRÓ, PATRÓ! He 

tin gut una idea genial (només se’m podia 

ocórrer a mi), vols que te la digui, PATRÓ?  

Eh? Vols saber de què es tracta? PATRÓÓ !

—No en podríem parlar després? Ara estic 

treballant —vaig replicar exasperat.

—PATRÓ, és urgent, urgentíssim!

—Txxxt! —vaig esbufegar—. T’ho prego, no 

cridis, no tinc pas les orelles plenes de cera 

de formatge de bola!

—PATRÓ, he tingut una idea... —va prosse

guir ella en un to conspirador—. Una idea 

explosiva!!! —va bramar després, perforant

me el timpà dret.

Em vaig sobresaltar,         sobb lzai damunt 

la cadira, i en la caiguda vaig arrossegar una 

pila de factures.

—Vinga, doncs, parla; de què es tracta? —vaig 

cridar exasperat, mentre recollia tota la pape

rassa escampada per terra.

vai

g fer un bot
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Sóc un ratolí d’allò méS normal

 11

—PATRÓ, hem de participar sens falta a la 

Fira del Llibre de Ratfurt! Ens hem de posar 

al dia de les tendències: els colors, el 

disseny gràfic, els títols, les cobertes...
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Sóc un ratolí d’allò méS normal
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»Hi trobarem tots els editors que tallen el ba

callà. Que m’escoltes, 

Vaig esbufegar.

—Ja ho he entès; és interessant, però jo no 

tinc HORES per ocuparme’n.

—No et preocupis, PATRÓ, ja me n’encarre

garé jo i ho organitzaré tot, PATRÓ! —va 

dir amb un somriure burleta Pinky, esmu

nyintse ràpida com un ratolí de la meva 

oficina.

De cua d’ull vaig notar que fullejava satis

feta l’agendota de color maduixa. 

Després vaig sentir els seus escarritxos, 

fluixet, fluixet, en el mòbil. 

Ara xiuxiuejava, eh?

Per mil porcions de Vaca que Riu, com era 

que Pinky només cridava amb mi?

Vaig tornar a la feina, cada cop més cansat.

Els comptes, pobret de mi, no quadraven.

No quadraven!

PAAATRÓÓÓÓ?
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Sóc un ratolí d’allò méS normal
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Vaig pencar tota la nit.

Així, vaig acabar per adormirme  

de cansament i amb el morro damunt l’es

criptori.

PAAATRÓÓÓÓ?
 b a l d a t
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