
A Ratalona, el primer dia de 
primavera és un moment de 

 festa! Hi ha la Cacera dels  
Ous pels carrers de la ciutat i  
el Concurs de Pastisseria per 

veure qui fa el millor ou de 
xocolata. El meu cosí Martin  

Gala vol participar hi...  
i jo seré el seu ajudant!
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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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Extra-organitzat 
i Extra-a-punt 

pEr a Extra-tot!
Aquell matí jo era al terrat de L’Eco del Ro-

segador: era el meu torn de cuidar el nostre 

nou  urbà.

Feia un dia meravellós: els ocellets piulaven 

a les branques florides..., el vent bufava 

lleuger, lleuger..., el sol resplendia tebi 

al cel... Mentre re

 gava les plan

tetes, vaig exclamar 

feliç:

—Ai, que n’és de bo

nica, la primavera! 

Quina tranquil·litat, 

quina pau, qui na...

Quin dia més meravellós!
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Però no vaig poder acabar la frase, perquè Ra

tisa, la meva secretària, em va xisclar 

a l’orella:

—Senyor Stiltooon? Com és que encara és 

aquí? És taaard!

Jo tenia el cap a la lluna de València i em vaig 

sobresaltar:

—Eh? Què? Escarritx!

Després vaig trepitjar el rasclet 

que havia quedat per terra, aquest va alçarse de 

sobte com una molla i... 

BaaaaaaaaaaNG! 

     —Senyor Stilton, vigili amb els fems...

Eeeh?

Se
ny

or
 S

til
tooon! És tard!

Extra-organitzat i Extra-a-punt pEr a Extra-tot!
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Em va enganxar el morro de ple! Quin 
mal! Desconcertat per la patacada, vaig fer 

tentines, per aquí i per allà.

Ratisa va xisclar:

Però ja era massa tard! Vaig anarhi a parar  

al damunt amb tota la pota i vaig caure de cul  

a terra! Quin mal! Quin ridícul!

   m’havia de passar 

tot a mi?

Ai..., perdoneume, encara no m’he presentat!
BaaaaaaaaaaNG! 

     —Senyor Stilton, vigili amb els fems...

Ecs!

Ai! 

Extra-organitzat i Extra-a-punt pEr a Extra-tot!
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El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton, 

i sóc el director de L’Eco del Rosegador, el dia- 
ri més famós de l’Illa dels Ratolins. Doncs  

com us deia, aquell matı' era el meu torn de 

cuidar el nostre hort urbà, al terrat de L’Eco del 

Rosegador.

N’estem molt orgullosos; cultivem un munt de 

flors i verdura, alguns arbrets 

de cítrics, i fins i tot tenim uns quants ruscos 

d’abelles per produir una petita quantitat de 

mel deliciosa!

Va ser una idea extraràtica: vam recupe

rar un espai que havia quedat abandonat i al 

mateix temps ens serveix per treballar plegats 

a l’aire 

—Ehem, senyor Stilton..., espero que tingui 

roba de recanvi per baixar al despatx! —va sos

pirar Ratisa—. Els fems... fan pudor!
Vermell com un pebrot i molt avergonyit, vaig 

exclamar:

Extra-organitzat i Extra-a-punt pEr a Extra-tot!
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Espero que 

tingui roba  

de recanvi...

Arg! 
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—I tant que sí! Avui estic extra-organitzat  
i extra-a-punt per a extra-tot!
La meva secretària em va mirar amb un posat 

poc convençut:
—N’està segur? Segur, segur, segur? Seguríssim?

—Només faltaria, Ratisa! Avui és la Festa de 

la Primavera: sortirà una edició especial de L’Eco 

del Rosegador, una edició que farà tremolar els        

                           de l’emoció a tots els nostres 

le c tors!
Ratisa va somriure:

—Si vostè ho diu, senyor Stilton! El cas és que 

he pujat per advertirlo que ja fa tard a la reunió 

bigotis bigotis
bigotis bigotis

A Ratalona, la primavera 

se celebra intercanviant 

deliciosos ous de xocolata!

    La Festa de 

la Primavera 

 • El Concurs de Pastisseria 

    per al millor Ou de Xocolata!

• La Mostra dels Ous, amb el

    preciós Ou de Ratergé! 

  • La Cacera dels Ous pels

    carrers de la ciutat!

 No us perdeu...

   
   

   
N

o 
ha

 se
ntit l

es trucades? 

    Escarrit
x, quin desastreeeee!

Extra-organitzat i Extra-a-punt pEr a Extra-tot!
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amb els col·laboradors. No ha sentit que li he 

trucat més d’un cop? Que potser tenia el mòbil 

apagat? 

Esverat, vaig comprovarho: per mil formatges 

de bola, el meu mòbil estava apagat!

Vaig cridar:

—  Faig taaard!

I pensar que aquell matí m’havia despertat 

abans per poder fer les coses amb calma, la 

jornada amb prou feines havia començat i jo... 

ja feia tard!

A Ratalona, la primavera 

se celebra intercanviant 

deliciosos ous de xocolata!

   
   

   
N

o 
ha

 se
ntit l

es trucades? 

    
Ehem..., tinc el mòbil apagat!

    Escarrit
x, quin desastreeeee!

 13
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una jornada llarga, 
llarguíssima, 
quilomètrica! 

Així que vaig baixar a la redacció, envoltat d’un 

eixam de mosquetes, tothom va començar 

a queixarse de la pudor...

—Ecs, quina fortor!
—De pressa, obriu les finestres, que aquí no es 

pot respirar!

Vaig mirar d’escapolirme sense ferme notar, 

però aleshores va aparèixer el meu cosí 

Martin Gala:

—Geronimet, ets tu que fas aquesta catipén? 

Geronimot, mira que n’ets d’enredaire... Geroni

matsot, que potser has caigut en un munt de fems?

Vaig suplicarli que callés:
—Xsssst! 

 14
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Però Ratisa va repetir en veu alta:

—El senyor Stilton ha caigut als fems!

De sobte, tots es van girar per mirarme:

—Però com s’ho ha fet, per caure als fems?

Vaig enrojolarme: escarritx, quina vergonya!

Martin Gala va comenc,ar a fer tota mena de 

brometes i acudits sobre la pudor, i tots es 

morien de riure... menys jo!

Després em va arrossegar fins al despatx, 

 la porta darrere seu.

    
   E

scarritx! Quina vergonya!

 15

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 
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Sabeu 
quina és la 

planta que fa 
més pudor? 

Evidentment, la 
planta dels 

peus!

Quin és el 
súmmum d’una 

mofeta? Obrir una 
perfumeria!

He  
descobert per què 

els centpeus  
fan pudor: si dos  

peus ja en fan,  
imagineu-vos cent 

peus!

Ehem...Ha, h
a, ha!

 Q
uina pudor!

    
    

     
     He, he, he!
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Vaig canviarme de roba, mentre repassava les 

coses que havia de fer: 

—Mmm, mmm mmm, a veure: d’entrada, ara 

tinc una reunió amb la redacció, després he de 

trucar a l’alcalde per a una entrevista..., després 

he d’anar a la plaça per a la Cacera dels Ous..., 

després he d’escriure un article sobre la Mos

tra dels Ous i l’Ou de Ratergé...

Però Martin Gala amb els braços plegats va 

esbufegar:

—Mira, Geronimet, no hi ha excuses que val

guin! Tu m’has d’ajudar al Concurs de  

Pastisseria!

Vaig respondre, sorprès:

—El Concurs de Pastisseria? Jo? Per què?

Ell va xisclar:

—Perquè no puc ferho tot sol, caram! Necessi

to un tastador!
—I jo què hi tinc a veure?

—Evidentment, el meu tastador seràs TU!

Quin és el 
súmmum d’una 

mofeta? Obrir una 
perfumeria!

 17

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 
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Vaig sospirar:

—Em sap greu, però no puc, tinc un munt de 

coses per fer avui...

Just aleshores, el meu ordinador va comen

çar a cridarme...

Amb el sobresalt, vaig ensopegar, vaig rellis

car a terra i vaig cridar:

—Escarritx! Qui ha parlaaat?

I Martin Gala, vinga riure per sota els bigotis:

—Geronimet, ets un caguetes, eh? És Xafa

  —Geroooooooooonimo!

Escarritx
! 

    
 G
ero

nimoooooooo
o!

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 
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rot, en una videoconferència a través del teu 

ordinador!

Vaig mirar l’ordinador i vaig veure el morro 

de Xafarot Nesquitt, el meu amic investigador, 

que ocupava tota la pantalla!
Vaig preguntarli:

—Xafarot, què hi fas, a la pantalla del meu or

dinador?

—És ben senzill, Geronimet, acabo d’instal·lar 

un programet molt espaviladet per estar sem

pre en contacte amb el meu millor amiguet!

  —Geroooooooooonimo!

Qui ha parlat? 

   
   

   
   

    
    

 He, he, he!

    
 G
ero

nimoooooooo
o!

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 

T2_10207348 L'estrany cas lladre 007-119.indd   19 18/10/17   16:04



Així et puc trucar en un instantet tants cops 

com vulgui i demanarte una ajudeta per re

soldre algun misteriet...

El meu cosí Martin Gala ho va aprofitar per 

tornar a la càrrega:

—Ara que parlem d’ajudetes... Xafarot, fesli 

entendre que m’ha d’ajudar!

Vaig intentar explicar un cop més que aquell dia 

m’era impossible i esperava que Xafarot em do

nés la raó, però ell (que és un bon amic) va dir:

—Geronimet, fes un esforcet! Martin 

Gala és pesadet..., però és el teu cosí! Dóna

li un copet de mà!

Aleshores vaig deixar anar un sospir:

—D’acord, Martin Gala. Xafarot té raó: t’aju

daré. Tu comença a passar, que així que acabi 

la reunió de redacció vindré al Concurs de 
pas tisseria.

El meu cosí es va posar a ballar la samba d’ale

gria mentre cantussejava:

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 
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—Bravo, bravo, bravo, cosinot..., et mereixes 

una megaabraçada..., cosinet, que n’ets, de bufo

net, sabia que podria comptar amb tu!

Mentre sortia, em vaig sentir la mar de bé: 

és bonic, això de fer feliç algú!

Però després, Xafarot va estossegar:

—Ei, Geronimet, ja que penses donarli un 

copet de mà... potser també em podries aju

dar? Una ajudeta no fa mal a ningú, oi?

Xafarot va insistir, mirantme fixament des de 

la pantalla de l’ordinador:

    
 Ge

ronimet,

    
 em

 pod
ries donar un 

cop
et d

e ma?

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 
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—Au, vinga, Geronimet, et necessito per 

resoldre un misteriet!
Per mil formatges de bola, no podia dirli que 

no a un amic en dificultats!

Vaig exclamar:

—Escarritx! Espera’t que arribo 

ara mateix!
Després vaig sospirar. Havia promès ajudar 

Martin Gala i ... al mateix temps! Po

bre de mi, alguna cosa em deia que aquella seria 

una jornada llarga, llarguí́ssima, 

vaja, quilomètrica!!!

una jornada llarga, llarguíssima, quilomètrica! 
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