
Què passa? Qui corre per la ciutat 

fent-se passar per mi? Qui està 

planejant fer-me fora de 

L’Eco del Rosegador ? Per mil 

formatges de bola, no em podia 

ni imaginar que una cosa així 

em pogués passar a mi...

FORA LES POTES, 
CARA DE FORMATGE!
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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 Filosofi a

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?
Soc 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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NO RECORDA
QUE EM VA TREPITJAR

UN ULL DE POLL?
Em presento: el meu nom és Stilton, Gero-
nimo Stilton!
Aquell matí (un matí com qualsevol altre)

sortia de casa per anar al despatx quan, de

sobte... una senyora que no coneixia de res

(paraula d’honor) em va clavar un cop

de paraigua.

Vaig protestar:

—Però què fa, senyora? No
ho entenc!
Ella va bramar enfurismada:

—Quina cara més dura!

Jovenet, no recorda que

em va trepitjar un ul l
de pol l , el dilluns
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al matí, a la parada de l’autobús? I no m’ha

demanat ni perdó! Insolent!

Després va marxar esbufegant:

—Així n’aprendrà!

Jo no sabia què pensar.

In-cre-ï-ble!
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NO RECORDA QUE EM VA TREPITJAR UN ULL...

Insolent!
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PARMESÀ
O MOZZARELLA?

Em vaig encaminar cap al M ETRO. Davant de

la taquilla em vaig trobar un amic meu, Ce-

sari Potes. El coneixeu?

És el director del Centre de Qualitat dels For-

matges de Ratalona. Ho sap tot, però absolu-

tament tot, sobre els formatges frescos i els

curats! És famós per haver-se inventat el
<<MESURAFORMATGES>>.

Així que em va veure, va exclamar, ofès:

—Te n’hauries de donar vergonya, Ge-

ronimo! Això no m’ho esperava de tu!

Me’l vaig quedar mirant desconcertat:

—Però, però, però... què? Perdona’m, però

no ho entenc...

Ell va esbufegar:

—Que no ho entens? I en canvi, ahir al 
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vespre semblava que

ho entenies perfecta-

ment, al restaurant

LLaa  FFaarrttaanneerraa!

Després va conti-

nuar, indignat:

—Com és que 

t’has atrevit a dir

(en públic, a sobre)

que jo de formatges

no hi entenc ni un borrall?

Per què vas afirmar que no distingeixo entre

un tros de parmesà i un bocí de mozzarella?

Per què em vas desafiar a un concurs de tas-

tar formatge? Eh? Em pensava que érem

amics! Ara bé, al concurs hi estic molt dispo-

sat, em sents? Quan vulguis!

Jo me’l mirava esmaperdut.

—Ai, ai, però què estàs dient, jo no sé ni on

és el restaurant LLaa  FFaarrttaanneerraa!
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Ell es va enfurismar.

—Ah, em vols prendre el pèl? Em tractes de

mentider?

Jo no sabia què pensar.

In-cre-ï-ble!
En aquell moment va arribar el metro, i en la

confusió Cesari i jo ens vam perdre de vista.
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