
Tot semblava a punt per al sopar de la 
nit de Nadal, amb la meva família. Però, 

pobre de mi, quina increïble vigília 
de Nadal que m’esperava! Vaig 
recollir cent mil fomatgets de 

xocolata, un camió immens em va 
passar per damunt de la cua, fins 

i tot se’m va incendiar la casa. 
Però molts rosegadors em van 

ajudar. Ja se sap, per Nadal tothom 
se sent més bo. Que bonic que 

seria si fos així tot l’any!

ÉS NADAL, STILTON!
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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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COM FORMATGE
RATLLAT...

Era la vigília de Nadal...
Aquell matí, quan amb prou feines m’havia

llevat, vaig córrer cap a la finestra per mirar

a fora.

—Per mil formatges de bola, neva! Per fi ne-

va! —vaig esgüellar, tot mirant feliç els flocs

de neu que voleiaven per l’aire, blancs i suaus

com pessics de

Vaig córrer cap al te-

lèfon per avisar Ben-

jamí, el meu nebodet

preferit.

—Benjamí, ratolinet,

hi ha neu!

formatge rallat...
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—Hi ha neu, Geronimo? Que bonic!!!

—Aquest matí he d’anar al despatx a treba-

llar, però a la tarda et duré al parc i farem un 

Però, sobretot, abriga’t bé, que avui fa fred!

Jo també vaig decidir d’abrigar-me bé.

Vet aquí el que em vaig posar:

8

COM FORMATGE RATLLAT...

NINOT DE NEU!

2. Un jersei
lleugeret + un jersei
més gruixut + un
jersei gruixudíssim +
el jersei més gruixut
que tenia!

3. Pantalons
impermeables i
folrats amb vuit
capes de pelfa!

4. Anorac
impermeable amb
deu (deu!) capes
d’aïllant!

1. Una
samarreta de
franel·la +
calçotets de
llana! (llargs).
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Potser a hores d’ara ja ho haureu entès: jo sóc

un rat honrat, però més aviat fredolic...

Ara, però, ja anava ben calentet.

Bé, més aviat calentíssim...

Ehem, anava tan 

que em costava de moure’m!

9

COM FORMATGE RATLLAT...

FARCIT

5. Una bufandota
de llana groga! 6. Orelleres de

pèl de gat + una
gorra amb visera!

7. Guants
impermeables
folrats amb pèl
de gat!

8. Tres parells
de mitjons +
botes d’aigua 
altes fins 
al genoll!
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Per un moment em vaig preguntar si no

valdria la pena de posar-me també les

Ulleres de sol d’escalador, amb

muntura reforçada i cuiro protector contra

els rajos de sol, però vaig pensar que era mi-

llor no exagerar...

I vosaltres, què en penseu?

COM FORMATGE RATLLAT...

Uhm, ves per on, potser
fins i tot

em poso
les ullere

s d’esc
alado

r!

Escarritx, val més que no!
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