
Vénen notícies que  
faran bramar,  

stiltonut!

A la costa oriental de la pre-
històrica Illa dels Ratolins 
hi ha coves i els habitatges
rudimentaris de Pedròpolis, 
un poblat primitiu habitat pels 
primers Rosegadors Sàpiens. 
Aquí també viu l’avantpassat 
de Geronimo Stilton: Geronimo 
Stiltonut, juntament amb 
la seva família i els seus amics.

Per descobrir totes les aventures 
de Geronimo i dels seus amics, 
visiteu el lloc web: 
www.geronimostilton.cat

Queden poques hores per al lliurament  
del Prehisto-Ratitzer, el premi periodístic 
més famós de l’edat de pedra. Geronimo 
Stiltonut i Sally Rausmauz, la seva històrica 
rival, estan llestos per enfrontar-se en un 
repte prehistòric... fins a l’última notícia!!!

Vénen notícies que faran 
bramar, stiltonut!

Geronimo Stilton

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 sensa-
cional reportatge, El misteri 
del tresor desaparegut.
Els seus llibres, traduïts a 
35 llengües, han venut més 
de dos milions d’exemplars 
a Catalunya i 45 milions 
més arreu del món!
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CATACRAC!

Era un matí tranquil de final d’estiu.

El sol  brillava al cel, els núvols corrien 

lleugers i una brisa d’allò més agradable feia 

voleiar les banderes del port de Pedrò-

polis. Benvolguts amics rosegadors, era ben 

bé un dia prehisto-ràtic! La ciutat estava de 

festa per celebrar la Raiada, la competició 

de rais més famosa de l’edat de pedra. I jo, 

GERONIMO STILTONUT, el director 

de L’Eco de la Pedra, el diari més famós de la 

prehistòria (ehem, també perquè és l’únic), 

havia decidit dedicar a la  una edi-

ció extraordinària.

Faltava molt poca estona perquè sortissin els 
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CATACRAC!CATACRAC!

rais i em passejava pel moll a la 

cerca de notícies.

—Amo! Mira cap allà! —va dir el meu aju-

dant ASTUT TUT.
—Xst, Astut, no em molestis! I no em diguis 

amo, d’acord?

—D’acord, amo, tens raó, amo! Però... El temps 

s’està espatllant, mira!

—Però, què hi té a veure el temps , ara? 

Hem vingut a treballar...

A TREBALLAR!!! PERÒ...
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PER MIL OSSETS PELATS!

PER MIL TÍBIES DE TRICERATOPS, 
NO HAVIA VIST MAI RES SEMBLANT!

Astut tenia raó!

De cop i volta, el cel s’havia tornat fosc, ben 

fosc. Uns nuvolots corrien d’allò més ràpids i 

al mar s’havia aixecat unVENT  de pro-

porcions megalítiques.

Per si no n’hi hagués prou, els corrents del 

mar havien format uns REMOLINS 

molt profunds, molt ràpids, molt perillosos... 

I era justament el recorregut de la Raiada!!!
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I cal dir que nosaltres, els prehisto-rats, estem 

acostumats als cataclismes: erupcions volcà-

niques, terratrèmols i pluges de meteo-
rits són a l’ordre del dia!!!

Penseu que nosaltres, els rosegadors 

de l’edat de pedra, no sortim mai de 

les nostres coves sense fer un tes-

tament d’urgència, per si de cas!

Tothom mirava el cel, la gent estava molt 

espantada per la tempesta que estava arri-

bant. Tothom menys Panxagrei-
xosa Uts, el cap del poblat, que 

ja demanava als equips que es

preparessin per a la sortida.

PER MIL OSSETS PELATS!

PER MIL TÍBIES DE TRICERATOPS, 
NO HAVIA VIST MAI RES SEMBLANT!
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Al cap d’un moment, es va acostar al gong 

de les grans ocasions.

Es va fer un silenci prehistòric entre la multitud.

El cap del poblat va alçar la maça del gong i...

...una ràfega de vent va baixar fins al moll i 

em va fer caure de les mans totes les lloses 

dels apunts.

FiUUUUUUUUUUU!

QUE C
OMENCI LA

COMPETIC
IÓ!

FIUUUUUUUUU!

CATACRAC! FIUUUUUUUUU!
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CATACRAC!CATACRAC!

Tots els presents es van girar i em van mirar, 

molestos.

Ehem...

Em vaig ajupir per recollir les lloses, però al 

cap d’un moment...

...una ventada (encara més forta que l’anterior) 

va arrabassar a Panxagreixosa la maça de les 

mans, la va fer volar per damunt dels caps 

dels presents i...

...la va fer caure de dret sobre la meva closca. 

AUUU! Quin dolor megalític!

Llavors, em vaig voler posar dret de nou, 

però...

FiUUUUUUUUUUU!

FIUUUUUUUUU!

FIUUUUUUUUU!

PLONC!!!!
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CATACRAC!

EL PREMI
PREHISTO-RATITZER

...el vent em va fer perdre l’equilibri i em va 

fer caure del moll, i així vaig acabar dins d’un 

.

Llavors vaig fer un gran sospir d’alleujament 

(uf, almenys no havia acabat a l’aigua), però 

potser, ehem..., havia parlat massa ràpid.

Una  sobtada va fer bolcar el rai 

que duia a bord els dos rosegadors de l’equip 

i un servidor.

—Prehisto-rats a l’aigua! —va xisclar el cap 

del poblat.

De seguida, l’equip de socors es va 

disposar a ajudar-nos, mentre Panxagreixosa 

anunciava, amb la cara ben morada:

—Tenim al damunt una tempesta, la Raiada 

queda anul·lada...

PLIC!

QUE SE SALVI 

QUI PUGUI!!!
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EL PREMI
PREHISTO-RATITZER

Així que vaig poder pujar al moll, vaig notar un

Per mil pedres espedregades, només em falta-

va la pluja!
Ja tenia molt fred i no volia enxampar un refre-

dat de cap manera!

Així que em vaig dirigir sota un porxo on 

havien anat a arrecerar-se altres pedropolesos.

Però allà estàvem estrets, molt i molt estrets, 

d’allò més estrets. Em vaig trobar el genoll 

d’un rosegador en una orella, el colze d’un 

altre al morro, la cua d’un tercer al cap i els 

bigotis de vés a saber qui en un ull!

PLIC!
PLIC! PLIC!

PLIC!
PLIC!

PLIC! PLIC! PLIC!
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EL PREMI PREHISTO-RATITZEREL PREMI PREHISTO-RATITZER

—Ehem... —vaig balbotejar, mentre treia del 

sarró les lloses  de reserva—. S’es-

tà estret aquí, eh?

Llavors vaig començar a cisellar l’article 

sobre la sortida anul·lada de la Raiada. Vaig fer 

un primer cop de martell i... TOC! , vaig 

tocar el genoll d’un veí.

EH!
AU! UF!

 —NO T Í C I A  M E G A E X T R A O R D I N À R I A !
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EL PREMI PREHISTO-RATITZEREL PREMI PREHISTO-RATITZER

—AUUUU, vagi amb compte!

—Glups! Perdoni...

Vaig posar-me a treballar de nou, però, TaC!, 

se’m va escapar una martellada a la cua d’un 

altre.

—AUUUU! Però, què fa?!

—Jo... Daixò... —vaig balbotejar.

—Fora d’aq uí! Ens fa nosa!

—Això, fora, fora!!! —s’hi van afegir els altres.

Així que em van fer fora del porxo i...

...vaig aterrar en un bassal!

En aquell moment:

Era la veu de Sally Rausmauz, la directora de 

Ràdio Tafaner, la ràdio més incorrecta, des-

honesta i falsa de tota la PREHISTÒ RIA...

AU!

xof!

 —NO T Í C I A  M E G A E X T R A O R D I N À R I A !
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EL PREMI PREHISTO-RATITZEREL PREMI PREHISTO-RATITZER

—Escolteu, escolteu!!! Geronimo Stiltonut 

provoca un desastre i la Raiada ha quedat 

suspesa!!!

—com?! —vaig exclamar.

Però... Un moment... Aquella notícia no era 

veritat! La Raiada no s’havia suspès per culpa 

meva. Ehem... No només per culpa me- 
va, si més no! No hi tenien res a veure la tem-

pesta, el , els remolins, els 

nuvolots i l’aiguat???

Però, ai, Ràdio Tafaner funciona així: les no-

tícies les donen els xisclots (els col·la-

boradors emplomallats de Sally), i de vega-

des (o sempre), corrent de boca en boca i de 

bec en bec, el seu signifi cat canvia tant que al 

fi nal no té  res a veure amb la 
realitat.

Vaig anar a buscar Astut (vés a saber on ha-

via anat a aixoplugar-se), quan vaig sentir la 

veu del meu amic Xafarot.

T2_10123300 VenenNoticiesbramar 010-123.indd   22 24/02/15   15:14



EL PREMI PREHISTO-RATITZEREL PREMI PREHISTO-RATITZER

—Geronimo!!! Estas be?
—Daixò, doncs...

—No cal que em diguis res! La cavernícola 

de Sally m’està foradant els timpans!!!

—Sí, per guanyar el PREHISTO-RATITZER, 

ja no sap què més inventar-se!!!

—Eh?! El Prehisto... Ratitzer, has dit?

VÉNEN INUNDACIONS!

VÉNEN ESTACIONS!

VÉNEN APARICIONS!

VÉNEN INUNDACIONS!
VÉNEN INUNDACIONS!

VÉNEN ESTACIONS!
VÉNEN ESTACIONS!

VÉNEN APARICIONS!
VÉNEN APARICIONS!
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EL PREMI PREHISTO-RATITZEREL PREMI PREHISTO-RATITZER

—Sí! És el premi  periodístic més im-

portant de la prehistòria!

—Ei, si és així, no el pot guanyar Sally! No hi 

ha una periodista més indecent que ella!

—I tant! —vaig sospirar—. Però aquest ves-

pre Panxagreixosa proclamarà el guanya - 
dor i, de moment, L’Eco de la Pedra i Ràdio 

Tafaner estan empatats!

Mentrestant, ja havíem arribat a la seu de 

L’Eco de la Pedra.

Per escalfar-nos, vaig preparar dues tas-
ses de ratir calentó, la beguda preferida dels 

prehisto-rats.

Aquella tassa calenta m’estava anant d’allò 

més bé...

 Ah, quina delícia paleozoica!

Tenim molts problemes!!!
—Geronimo!

FIUUUUUUUUU!
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EL PREMI PREHISTO-RATITZEREL PREMI PREHISTO-RATITZER

Però, llavors, la porta es va obrir de bat 
a bat i va deixar entrar una ràfega de 

pluja, juntament amb la meva germana Tea, 

damunt del seu velociraptor Remuguet.

 Ah, quina delícia paleozoica!

 25

Tenim molts problemes!!!
—Geronimo!

FIUUUUUUUUU!
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