
Mai no heu sentit a parlar del temible 
Pirata Negre? Nooo? De debò? 

Doncs heu estat afortunats 
perquè us asseguro que és el

pitjor malson de qualsevol ratolí 
mariner. Digueu-me si no és

mala sort, la meva! Digueu-me 
per què havia de ser jo! Per què

vaig tenir la malastrugança de 
caure a les seves mans?

EL GALIÓ DELS
GATS PIRATES

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?
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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EL GALIÓ DELS 
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VOLEM STIL-TON!

Quina gran confusió, aquell matí, davant de

la meva oficina! Ratolins de tot tipus s’a-

plegaven a la plaça. Tots tenien el morro ben

alçat, enlaire, com si es fixessin en la fines-

tra de la meva redacció! La multitud va

iniciar un remoreig:

—STIL-TON! STIL-TON!

VOLEM STIL-TON!

GERONIMO STIL-TON!

Per sort ningú no em va reco-

nèixer: Geronimo Stilton sóc

jo! Silenciós com un ratolí

em vaig esmunyir entre la

multitud i em vaig ficar

per la porta de servei.

DEL ROSEGADOR
L’ECO
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VOLEM STIL-TON!

Vaig entrar sense alè al despatx. Em va sortir

al pas la meva comptable.

—Senyor Stilton! Una notícia

terrible! —va xiSCLar mentre em

plantava sota del morro la guia que

tot just havíem imprès—. Senyor

Stilton, a la guia de les PÀGINES

GROGUES de Ratalona no hi

ha ni una sola  adreça correcta!

Ni una, eh?

Pàl.lid com un mató, vaig fullejar

la guia.

—Adreces, e-mails, números de telè-

fon... Tot equivocat? Estic arruïnaaaat!

—vaig CRIDAR estirant-me

els bigotis amb desesperació.

Vaig sentir el clamor de la

multitud i vaig treure el cap

per la finestra: ara, al bell

mig de la plaça hi havia una foguera enorme.

PÀ G I N E S
G R O G U E S
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VOLEM STIL-TON!

Estaven cremant una pila de les

meves guies!!!

Un rat amb posat aïrat em va as-

senyalar amb la pota:

—Mi-te’l, és ell! És Geronimo

Stilton, l’editor, aquell que

ha publicat les Pàgines Gro-

gues! Aquell que ha fet que tot se

n’anés en orris a Ratalona!

La multitud bramava:

—STIL-TON! STIL-TON! VOLEM STIL-TON!

De sobte, el telèfon del despatx va començar

a mentre el fax desenfornava un

insult darrere l’altre.

—Posi’m amb el Senyor Stilton !, amb

aquell cara de formatget que és el senyor Stilton!

—Nooo, el senyor Stilton no hi és... no sé pas

on és, potser sí, hi ha possibilitats, dic que pot

ser que torni... —xisclava jo en veu de falset

perquè no em reconeguessin.
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sonar
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VOLEM STIL-TON!

Vaig decidir de desconnectar els

telèfons. Però el fax continuava

escopint cartes de protesta, i

mentrestant a la pantalla

del monitor apareixien

missatges amenaçadors:

—Sabem on ets, vindrem a

cercar-te!

—Senyor Stilton , és

un desastre. Una catàstro-

fe! Pensi que fins i tot el nos-

tre número està equivocat: resulta que és el d’u-

na fàbrica de paper higènic: El suavíssim!
—gemegava mig plorosa la meva comptable.

—Estigui tranquil.la, senyoreta Peresa,

tot està controlat... o gairebé —vaig

cridar bo i atrapant al vol i amb les

dents els fulls disparats a ràfe-

gues pel fax.

10
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QUIN POTINER!

En aquell moment va trucar a la porta la

meva secretària, Rata Lina.

—Senyor Stilton , hi ha el seu cosí Mar-

tin Gala, que li vol parlar!

—No hi sóc per ningú! —vaig cridar.

—Ehemmm...  diu que és urgent!

—No-hi-sóc!
Un instant després el

meu cosí, un ratolí

grassonet i mira-

da de MURRI , ja era

allí, amb les potes 

damunt del meu 

escriptori.
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QUIN POTINER!

Vaig xisclar exasperat:

—Què vols? Que no veus que tinc feina? I

fes-me el favor de treure les potes de damunt

del meu escriptori!

cosinot, què t’agafa, ara?

—va fer ell mentre rosegava un escuradents.

Em vaig treure les ulleres per poder plorar

millor.

—Estic en un embolic, que

no ho veus? Pobre de mi,

hauria hagut d’escollir un al-

tre ofici, jo què sé, socorrista, pas-

tisser.

—Xxt, xxt, potiner com ets, si

haguessis fet de pastisser vés a sa-

ber les potineries que hauries pre-

parat, he, he, he —va riure amb sorna Martin

Gala. 

—Però com t’atreveixes —vaig xiSCLar enfu-

rismat— a dir-me pastisser, vull dir potiner!
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QUIN POTINER!

En aquell moment va sonar el telèfon.

Qui devia ser?

—Fes-me un favor, si demanen per mi digues

que no hi sóc —vaig dir al meu cosí.

Ell va alçar l’auricular amb posat de profes-

sional.

—Sí, digueu, L’Eco del Rosegador! No, el se-
nyor Stilton no hi és... Sí, té tota la raó, és

un babau... un cara de formatget, sí, és veri-

tat, ja m’ho imagino, i tant. És clar, però hi

ha certes coses que no es fan, oi? És un

potiner com una casa

de pagès! —cridava

cada cop més fort—.
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QUIN POTINER!

És un potiner! —va concloure amb com-

miseració mentre penjava el telèfon.

Jo em moria de ràbia.

—T’havia demanat que respon-

guessis que no hi era però no

pas que donessis la raó al primer

desconegut que truca!

—No és un desconegut, és     aviolino
ullit, el famós cuiner, i diu que li has

canviat el número de telèfon del seu restau-

rant pel de l’abocador municipal de deixa-

lles! Més val que no et repeteixi el que ha dit

de tu...

En sec, el meu cosí es va

—Però que no saps per què sóc aquí? No ho

saps? 

—Sí, ets aquí per clavar-me el cop de gràcia!

—vaig barbotejar.

—Sóc aquí per treure’t d’aquest embolic. No

saps el que et vull proposar, oi?
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QUIN POTINER!

—No, com vols que ho sàpiga? I mentres-

tant, treu les potes del meu escriptori!

—És a dir, —va atacar ell...

15

aviolino     ullitR B
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