
Què hi faig al llunyà oest, amb la meva 

germana Tea, el meu cosí Martin Gala i 

el meu nebodet Benjamí? Què faig 

vestit de cowboy pels carrers 

polsegosos de Cactus City? Però, 

sobretot, què faig damunt la gropa 

d’un toro enfurismat? Em sembla 

ben bé viure un somni...
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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?
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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FIXEU-VOS QUE SÓC
UN RAT D’ALLÒ MÉS

HONRAT!

El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton.

Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més

FAMOS de l’Illa dels Ratolins!

Si encara no em coneixeu, ara us explico que

sóc un rat d’allò més honrat.

Ehem, jo sóc... un rosegador intel·lectual !

G
er

on
im

o
S

til
ton!
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FIXEU-VOS QUE SÓC UN RAT D’ALLÒ MÉS HONRAT!

Vet aquí com en sóc, de rat honrat: em passo

el dia al despatx, tot escrivint llibres que te-

nen molt d’èxit a l’Illa dels Ratolins i per tot

el món!

Quan plego de treballar, m’agrada quedar-m

e

a casa... amb les sabatilles posades... davant

rosegant un bombó

de la llar de foc... escoltant música...

de xocolata i formatge de bola!

O
h, com m’agrada la tranquil·litat!
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Pateixo del
mal de mar...

So f re i xo  de lmal  d ’a lçada. . .

i  sóc  un
caguetes
rematat !

S
a

l
vatge Oest? Salvatge Oest?

mal d e mar. . .

La meva germana Tea, el meu cosí Martin

Gala i el meu nebodet Benjamí es lamenten

que a mi no m’agrada viatjar. 

Però jo NO estic fet per dur una 

vida aventurera, perquè...

Pateixo del 

Sofreixo del m a l  d , a l c, a d a . . .
i sóc un caguetes rematat!

I doncs, què hi faig en aquesta 

aventura ambientada al 

Salvatge Oest ,

entre deserts i cactus, rodeos i

toros en llibertat, pistolers i cow-

boys?

Llegiu aquest llibre i ja ho enten-

dreu...

Salvatge Oest?
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salvatge 
oest

Vet aquí el mapa de

l’Amèrica del Nord. Sabeu

on és el Salvatge Oest?
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EL SALVATGE OEST I ELS INDIS
El terme Salvatge Oest prové de Llunyà Oest, que ve de l’anglès «Far
West» i es fa servir des del 1800 per indicar la regió de les Grans
Planes i de les Muntanyes Rocoses de l’Amèrica septentrional, que s’es-
tenen fins a l’oest del riu Mississipí cap a la costa de l’oceà Pacífic i cap
al Canadà.Aquests territoris immensos eren habitats només pels indí-
genes nadius americans, és a dir els indis d’Amèrica.
Aquests pobles, també anomenats pellroges pel costum de cobrir-se el
cos amb terra roja, es subdividien en moltes tribus.
Heus aquí les més conegudes:
Apatxes: valerosos guerrers, eren temuts per les incursions que
feien per procurar-se bestiar i menjar. Dos caps en van esdevenir lle-
gendaris: Coquise i Geronimo.
Cherokees: dedicats a la caça o a l’agricultura, alternaven perío-
des de vida nòmada i períodes més sedentaris. El cap Sequoyah va
inventar, cap al 1820, un alfabet compost de 85 símbols per aconseguir
de parlar amb l’home «blanc».
xeiennes: de caràcter nòmada, vivien en els clàssics «tepee» (pro-
nunciat «tipi»), tenda de pell de forma cònica i fàcil de muntar i trans-
portar. Van combatre al costat dels grans caps sioux en la lluita per la
llibertat dels indis d’Amèrica.
Comanxes: famosos per la seva habilitat cavalcant, van combatre
per defensar el seu territori dels caçadors blancs que mataven la caça
i els bisons.
Iroquesos: confederació de diversos grups tribals (Cayuga,
Mohawk, Seneca, Onondaga i Tuscarora), eren caçadors i agricultors.
Peus Negres: hàbils sabaters, fabricaven mocassins de pell fosca
(d’aquí el seu nom). Com a animals de tir feien servir gossos en comp-
tes de cavalls.
Sioux: poble de les Grans Planes subdividit en tres grups: els
Dakota, els Nakota i els Lakota. Famosos caps dels sioux van ser Toro
Assegut, Cavall Boig i Núvol Vermell.
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QUATRE RATOLINS
AL SALVATGE OEST!

Feia molta calor!

Feia molta molta molta molta calor.

És més, feia una calor tremenda!

I sabeu per què feia tanta calor?

Perquè jo era al desert d’Arizona!

Perquè jo era al...
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Amb mi hi havia la meva germana Tea, el meu

cosí Martin Gala i el meu nebodet Benjamí.

Tots plegats estàvem travessant el desert

d’arizona.

Al voltant nostre només hi havia sorra, pe-

dres, cactus...

Com cremava la sorra sota les potes!

Que cansat que era d’avançar sota el sol!
Que cansat que estava...

I a sobre tenia una set tremenda!

Vaig escurar la meva cantimplora: estava

bbuuiiddaa .

Hauria donat el que fos per una gota

d’aigua!

Damunt nostre planejaven els voltors

que esperaven polir els nostres 

ossos.

Em semblava que vivia un malson!
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