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Nascut a l’Illa dels Ratolins, 
Geronimo Stilton és el director 
de L’Eco del Rosegador, el diari 
més famós de la seva illa natal. 
Ha escrit més de cent trenta 
llibres. Dedica el temps lliure 
a col·leccionar antigues crostes 
de parmesà del segle XVIII, però 
sobretot adora escriure llibres, 
en què explica divertides his-
tòries d’aventures.

• Mark Twain •
En Huck i en Jim viatgen a bord d’un rai seguint  
les ribes del riu Mississipí: els esperen aventures  
inoblidables, que faran que la seva amistat cada  

cop sigui més forta.

UUn clàssicn clàssic
lliurementlliurement

adaptat peradaptat per

• Mark Twain •  

(Florida, 1835  – 

Redding, 1910) 

Durant la seva joventut va 
viatjar pels Estats Units i  
va fer feines ben diverses: va 
ser tipògraf, barquer, buscador 
d’or i reporter. Aquestes ex-
periències van ser font d’inspi-
ració per a les seves novel·les 
més famoses, entre les quals, a  
més de Les aventures de Huck-
leberry Finn, cal recordar Les 
aventures de Tom Sawyer i El 
príncep i el captaire.
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Molt de gust, 
soc en Huck!

La vida d’un noi és... molt cansada! 

Els adults sempre t’estan vigilant. En el 

dia a dia tot són NORMES que s’han de 

seguir i classes on s’ha d’anar a apren-

dre. A més, quan ets un ESVALOTADOR, 

tot es fa encara més complicat! Però, 

abans de començar a explicar-vos el que 

m’ha passat, serà millor que em presen-

ti. El meu nom és Huckleberry Finn, 

però tothom em diu Huck. Esteu a punt 

de llegir la meva història. És una història 

molt bona, us ho asseguro: està plena d’a ven-

tures divertides i extraordinàries!

7
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Heu de saber que durant algun temps vaig viu-

re dins d’un barril a la riba del Mississipí, un 

riu molt i molt llarg que flueix pel sud dels Es-

tats Units d’Amèrica. Allà podia fer tot el que 

volia: perseguir els esquirols, banyar-me al 

riu, fer tombarelles i saltar...

Els animals em feien companyia i també te-

nia alguns amics, com ara en Tom Sawyer, que 

després es va convertir en el meu millor amic.

És veritat, de vegades em sentia una mica sol i 

llavors pensava que m’hauria agradat tenir 

una família.

Fins que un dia, la senyora Douglas va deci-

dir acollir-me a casa seva, que es troba al 

centre de la ciutat de St. Petersburg, i tot va 

canviar de cop.

La senyora Douglas tenia un cor d’or. Era 

bona, amable, sempre somreia i m’estimava 

molt.

Molt de gust, soc en Huck!

8
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Em consolava quan queia i em pelava 

els genolls, es preocupava per mi i em deia 

que era un «bon nen», tot i que ja tenia tretze 

anys...

De seguida li vaig agafar afecte i vaig desco-

brir l’alegria de tenir una llar.

L’únic problema era que ja no podia viure 

lliure com quan estava al meu barril: m’havia 

de pentinar cada matí i posar-

me una roba incòmoda de 

senyoret...

Vaja, molt pesat, tot plegat! I, 

és clar, havia d’anar a l’escola, 

com tots els nois de la meva 

edat.

Haig d’admetre que l’escola m’agradava força. 

Era divertit aprendre tantes coses noves 

i passar l’estona amb els meus companys!

Però jo estava acostumat a viure a l’aire lliure, 

Molt de gust, soc en Huck!
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al bell mig de la NATURA i amb els 

animals, i per això passar tot el matí 

en una habitació tancada, assegut en un banc, 

no era gaire fàcil per a mi.

I no era un manta! Fins i tot el mestre deia 

que era un noi espavilat. Però feia poc que 

anava a l’escola i totes les assignatures em 

semblaven MOLT DIFI ĆILS!
De tant en tant la nostra veïna, la se-

nyoreta Watson, m’ajudava a fer els 

deures.

Tot i que eren parentes, la senyoreta 

Watson era ben  de la 

senyora Douglas: realment era molt 

rondinaire!

Sempre estava tan enfadada i 

de mal humor que, quan a la tarda 

fèiem els deures junts, no parava de 

repetir: «Seu dret, Huckleberry!», 

Molt de gust, soc en Huck!

11

T2_0010258524 Huckleberry Finn CAT 007-215.indd   11 27/3/20   12:55



«Es pot saber per què no et pots portar bé, 

Huckleberry?!», i així contínuament.

Com si no n’hi hagués prou, sempre em dona-

va una  de deures més: su-

mes, restes, divisions sil·làbiques...

Però, a poc a poc, vaig aprendre a seguir les 

normes de la casa Douglas i a no crear més 

problemes. Si més no, no gaires!
Fins que en Tom Sawyer va fundar la seva 

banda. Llavors, tot va canviar de nou!

Molt de gust, soc en Huck!
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