
Tea Stilton

És una rateta més espavilada que 
la que escombrava l’escaleta! 
Decidida i valenta, és l’enviada 
especial de L’Eco del Rosegador. 
Sempre a punt de marxar de 
viatge a la recerca d’exclusives, 
viu les més increïbles aventures, 
que li proporcionen articles 
i fotografies sensacionals. Con-
dueix una moto amb la mateixa 
traça que pilota un avió. És en-
cantadora, brillant i sempre està 
disposada a ajudar els altres. 
Tea és una bona amiga per a les 
seves amigues, i considera que la 
solidaritat femenina és un valor 
molt important!
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EL  CLUB DE 
LES  POETESSES

Benvinguts a l’Illa de les Balenes! 
És una illa situada al nord-est 
de l’Illa dels Ratolins, al mar dels 
Bigotis Tremolosos.
A l’Illa de les Balenes, on la 
natura regna sobirana, hi tenen 
la seu uns famosos centres de 
recerca i d’estudi: el Laboratori 
de Biologia Marina, l’Observatori 
Astronòmic i, sobretot, l’antiga 
i prestigiosa Universitat de 
Ratford! Jo mateixa, Tea Stilton, 
he tingut la sort de llicenciar-me 
aquí!
A Ratford, es van trobar cinc 
noietes d’allò més especials...

Les Tea Sisters són cinc 
alumnes de la Universitat 
de Ratford, a l’Illa de les 
Balenes. Són dinàmiques, 
divertides i volen 
convertir-se en 
autèntiques periodistes! 
Entre classes i amistats, 
amors i petites enveges, 
la vida a la universitat 
és realment emocionant!

EL CLUB DE LES POETESSES
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Cap allí, a l’Illa dels Ratolins

Universitat
de Ratford

  Illa
 de les

 Balenes

10107987

Aquest curs s’inaugura a Ratford un club molt 

especial: el Club de les Poetesses! Durant 

una reunió, les Tea Sisters troben el diari 

d’una misteriosa alumna que va estudiar a la 

universitat fa molts anys. Qui devia ser? Les 

noies estan decidides a esbrinar-ho!
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PISTES EN RIMA!

Violet sospitava que havia passat alguna cosa 

als rellotges de la seva habitació. Durant aque-

lles hores, que es veia obligada a fer repòs per 

recuperar-se d’una grip  molt forta, li 

semblava que el temps transcorria lent, len-

tíssim, lentíssimament lent! 

Ben abrigada amb la seva calentona bata de 

PELFA, Violet va donar un  

cop d’ull a la carbassa, d’on  

treia el caparró Riqui, el  

seu inseparable grill domès- 

tic, i va exclamar, tota  

disgustada:

—Ostres, Riqui! Quin 

avorriment!
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 PISTES EN RIMA!

Ja no tenia , però les seves amigues 

havien estat categòriques: encara havia de des-

cansar un dia més abans de capbussar-se en 

el remolí de classes i ACTIVITATS  de 

Ratford! És per això que Violet, entre un es-

ternut i un altre, va provar d’em pescar-se un re-

mei antiavorriment. 
   Per començar, va endreçar 

 els seus cd de mú sica 

clàssica per ordre alfa-

  bètic, i es va adonar que

 a la seva COL.LECCIÓ 

no en tenia cap d’un com-

positor que tingués un cognom que comen-

cés per F. Després, va fu- 

llejar per enèsima vegada 

les revistes  

que li havia portat  

Colette i va desco- 

brir que era més  

divertit donar un  
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 PISTES EN RIMA!

toc personal a les cobertes que rellegir els 

articles. I, justament quan acabava de trans-

formar una model en una pallassA , van 

picar a la porta:

—Per fi  heu tornat! —va exclamar Violet 

quan va veure que Colette, Nicky, Pamela i 

Paulina treien el nas per la porta—. Estava 

morta d’IMPACIÈNCIA! Què? Com ha 

anat la primera classe de literatura ? 

De què ens parlarà, la professora Ratcliff, 

aquest curs? 

—Frena, frena, frena! Les preguntes d’una en 

una, sisplau! —va dir Pamela, tota riallera. 

—Tens raó, perdona —va dir Violet amb un 

somriure—. És que tinc molta CURIO-
SITAT per saber quin tema estudiarem...

Nicky, Paulina, Pamela i Colette es van inter-

canviar una mirada de COMPLICITAT. 

TOC! TOC! TOC!
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 PISTES EN RIMA!

Després, Paulina es va escurar la gola i va ser 

la primera de parlar: 

—Mira, coneixent la teva gran curiositat...

—...un cop s’ha acabat la classe de la Ratcliff, 

hem vingut corrents cap aquí... —va 

prosseguir Nicky. 

—...a explicar-t’ho tot fi l per randa... —va dir 

Paulina, SOMRIENT.

HE, HE, HE!
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 PISTES EN RIMA!

—...es tracta d’una cosa que coneixem to-

tes... —va suggerir Nicky.

—Potser un sonet... —va dir Pamela.

—...una oda, una eleg a... —va afegir 

Colette.

—Ja ho sé! —la va tallar Violet, que fi nalment 

ho havia entès a la perfecció—. Farà un curs 

de... poesia!
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LA FEBRE
DE LA POESIA!

Una setmana després de l’anunci del nou curs 

de la professora Margot Ratcliff, tots els es-

tudiants mostraven símptomes d’una mena 

de febre desconeguda. Però 

no havia estat Violet la que havia contagiat 

la grip a tot el campus, sinó que es tractava 

d’una febre nova: la febre de la 
poesia! 
Això no havia passat per alt a la professora, 

però aquell matí va tenir la prova defi nitiva 

que l’AMOR per la poesia formava part 

de la vida dels seus estimats alumnes. Tan bon 

punt va posar els peus al menjador, li van 

anar a demanar que moderés una discussió 

encesa...
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 LA FEBRE DE LA POESIA!

—Professora! —la va cridar Pam—. Neces-

sitem la seva opinió...

Margot Ratcliff va anar cap a una taula, on 

uns alumnes portaven a terme un debat 

amb totes les de la llei.

—Miri —va explicar Paulina—, no ens po-

sem d’acord en un tema...

—Sou les NOIES, les que no hi esteu d’a-

cord! —li va etzibar Ron—. 

Els NOIS veiem claríssim 

que tenim raó: els ver-

sos que componen els 

poetes són molt mi-llors que els de les 

poetesses!

—Vaja! —va exclamar 

la professora Margot 

Ratcliff, divertida—. 

És d’això que parleu? 

POETES  con-

tra poe tesses? 

NO H
I E

STI
C 

D’A
CO

RD
!

 ES AIXI   I PUNT!
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—«Que l’amor sigui 
tot el que hi ha, i tot 
el que sabem de l’amor...».

LA
 P

O
ES

IA
 ES

 ENERGIA!
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 LA FEBRE DE LA POESIA!

Tanja era la més entusiasmada i enfervorida.

—Però com podeu pensar que un poeta qual-

sevol pot competir amb la dolcesa d’EMI LY 
DICKINSON?
En sentir el nom de la poetessa que  

li AGRADAVA més de  

totes, Colette no va poder evi- 

tar citar-ne els seus versos  

preferits.

 —La poesia no és solament dolce-

sa! —va exclamar Vik—. També és força i 

energia! Com la de Walt Withman, per 

exemple!

—Això! —va dir Craig, que d’un salt es va 

enfi lar en una cadira i va recitar—: 

—«Que l’amor sigui 
tot el que hi ha, i tot 
el que sabem de l’amor...»..

LA
 P

O
ES

IA
 ES

 ENERGIA!

—“Que l’amor sigui tot 

«La nau ha superat tots els obstacles, 

ha conquerit el premi anhelat!».
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 LA FEBRE DE LA POESIA!

                     Aquells versos van desencade-

nar l’entusiasme dels nois, 

que van APLAUDIR el 

seu amic.

—Uf... —va esbufe-

gar Vainilla—. Què 

signifi quen aquests 

versos tan estranys? 

 Els trobo d’allò més

  avorrits! 
  Un estossec de la

 professora Ratcliff

  va fer retornar l’ordre.

—M’agrada comprovar 

que la poesia estimu-
la unes discussions tan inte-

ressants —va dir amb un somriure—, però 

estudiant aprendreu que no importa qui hagi 

compost un poema, sinó que la 

poesia ens toqui la fi bra sensible de l’ES-
PERIT. I ara disculpeu-me, però se’m 

...HA CONQUERIT EL PREMI!
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 LA FEBRE DE LA POESIA!

refreda el te. Mentre la rosegadora s’allu nya-

va amb pas lleuger, Tanja es va apartar amb 

les seves amigues i va xiuxiuejar amb aire 

MISTERIÓS: 
—Noies, us vull fer una proposta: trobem-

nos al jardí quan s’acabin les classes! 

EMILY DICKINSON
(1830 - 1886) 

Nascuda als Estats Units 
d’Amèrica, està considerada 
una de les poetesses més 
importants. Els seus poemes 
d’amor són molt famosos.

WALT WHITMAN 
(1819 - 1892)

Poeta i escriptor nord-americà 
molt famós. La seva antologia 
poètica més coneguda es titula 
Fulles d’herba.

EMILY DICKINSON WALT WHITMANWALT WHITMANWALT WHITMANWALT WHITMANWALT WHITMANWALT WHITMAN
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