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Qui ha raptat 
el rei de la cuina?



Mister Moonlight
És el cap dels gats detectius. 
Astut i audaç, té una intuïció 
excepcional!

Josephine
Elegant i sofisticada, 
enamora tots els gats  
de París.

ELS PROTAGONISTES



Ponpon
El més menut del grup.  
És tossut i pocatraça,  
sempre es fica en  
embolics! 

Dodó el Marsellès 
És un gat vagabund, cap pelat  
i murri, que coneix tots els 
secrets dels baixos fons.



Luc Rateu
És un ratolí de camp menut  
i rabassut. Educat i servicial,  
és l’ajudant oficial de Mister 
Moonlight.

Tenardier
Escapat del zoo quan encara 
era un cadell, és el rei de les 

clavegueres de la ciutat. Ho sap 
tot de tothom!

Olivier Bonnet
Artista i somiador, és l’«amo- 

alimentador» de Mister  
Moonlight. No és eixerit  
com el seu gat, però és  
amable i generós amb tots  

els felins de la ciutat.



Inspector Rampier
Famós a tot París, té un  
parell de bigotets que  
se li arrissen cada vegada  
que veu un gat. És esquerp  
i rondinaire i sempre s’equivoca  
en la resolució dels casos!

Cauchemar
El buldog d’en Rampier. 
És tot gros, però en  
realitat és una mica  
badoc. Està disposat  

a tot per capturar els  
gats detectius!

Gatomas
El gat lladre més famós  
de París. És molt astut,  
àgil i llest, no l’enxampen  
mai!

Olivier Bonnet
Artista i somiador, és l’«amo- 

alimentador» de Mister  
Moonlight. No és eixerit  
com el seu gat, però és  
amable i generós amb tots  

els felins de la ciutat.
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Capítol 1

Una cita 
secreta
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Capítol 1

Ah, París! La ciutat de la llum, de la Torre 
Eiffel, dels restaurants a la vora del Sena. De 
les dames que passegen amb les ombrel·les de 
puntes i blondes. I, sobretot, la ciutat dels gats. 

Al barri de Montmartre, al número 12 del 
carrer Victor Massé, hi havia un petit edifici 
alt i estret, amb una porteta vermella de fusta 
escrostonada.

A l’últim pis hi havia unes àmplies golfes 
amb finestres des d’on es podien admirar to-
tes les teulades de París, o gairebé totes. Allà, 
a l’ampit de la finestra, en un coixí de vellut 

Una cita 
secreta
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vermell i ben tou, jeia tot cargolat un gat negre. 
En realitat no era completament negre: tenia 
tres taques blanques, una a la punta de la cua, 
una en un ull i l’altra a la pota esquerra del 
davant. Es deia Mister Moonlight (que vol 
dir ‘clar de lluna’ en anglès, perquè ell era un 
gat americà).

En aquell moment, entre les potes del gat, 
s’hi arraulia un ratolí de camp de color cafè 
amb llet, que duia (vés a saber per què!) una 
corbata de llacet al coll. El ratolí es deia Luc 
Rateu i...

«Ja sabem què passa quan un ratolí cau a 
les urpes d’un gat negre!», em direu. «Un mo-
ment», us responc jo. «Aquest cop no és com 
us penseu».

–Llest, senyor –va murmurar en Luc Rateu, 
aixecant el caparró i deixant la llima–. Ja té les 
ungles ben esmolades.
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Mister Moonlight va fer que sí distretament 
i va aixecar la pota per mirar-se les urpes. Que 
estaven, com havia dit Rateu, esmolades com 
ganivets.

–Excel·lent, Rateu –va comentar–. Una feina 
molt ben feta, amic meu.

El ratolí es va posar vermell i els pèls del 
bigoti li van tremolar.

–Molt amable, senyor.
–Ara te’n pots anar. Crec que faré una be-

caina. Però no t’oblidis de despertar-me mitja 
hora abans que es pongui el sol: en aquesta 
hora tinc una cita molt important.

Luc Rateu va assentir. Feia molts anys que 
era el majordom de Mister Moonlight, l’havia 
seguit en els creuers que solcaven l’oceà i des-
prés se n’havia anat a viure amb ell en aquelles 
velles golfes.

Ara ja coneixia perfectament els costums 





del seu amo: sabia, doncs, que aquell dia era 
dimecres i que, com cada dimecres, Mister 
Moonlight sortiria al capvespre i tornaria sol 
a altes hores de la nit. Però no li deia mai on 
anava ni què feia: de vegades era un gat ben 
misteriós. I, en el fons, a Luc Rateu ja li anava 
bé: què millor que poder disposar d’una nit 
lliure per passar en companyia d’una crosta de 
formatge ben cruixent?

El ratolí va córrer per l’ampit, va saltar a 
terra i es va ficar sota el sofà, i tot seguit va 
desaparèixer pel diminut forat a la paret que 
era, efectivament, el seu cau.
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Mister Moonlight, en canvi, va continuar 
sobre el coixí admirant les teulades de París. 
Aquell panorama li encantava: observant-lo 
amb atenció es podien descobrir un munt de 
coses interessants. Com ara que François Pige-
on, el colom missatger, s’havia tornat a barallar 
amb la seva nòvia Valentine Colombine i que 
ella l’havia fet fora del niu. Aquells dos estaven 
sempre com gat i gos, però després feien les 
paus i en el fons s’estimaven molt.

–Moonlight –va remugar una veu profunda 
i una mica estrident–. Moonlight, on ets?

La veu no havia parlat en miolès (és a dir, la 
llengua dels gats), sinó en francès. Ben normal, 
vist que els humans eren del tot negats per 
a les llengües estrangeres! A diferència dels 
gats: Moonlight, en els seus llargs viatges per 
mar, havia après diverses llengües dels homes, 
si bé no les feia servir mai en presència seva. 
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Imagineu-vos quina cara farien, si sabessin 
que els gats entenien la seva xerrameca (i que, 
gairebé sempre, se’n reien sota el nas)!

–Moonlight, on eeets... Ah, mi-te’l! –va 
exclamar el senyor Olivier Bonnet, acostant-se 
a la finestra–. Per què no contestes mai quan 
et crido?
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En Bonnet era un senyor de mitjana edat, 
amb un bigotàs engominat i una barbeta de 
pera. Tenia una bona panxa, les galtes rodones 
com pomes madures i la punta dels dits sempre 
tacada de pintura, cosa lògica, tenint en compte 
que era pintor o, com ell deia, «artista».

–Mira què t’he portat, Moonlight! Una 
sorpreseta...

Amb un gest de prestidigitador, l’Olivier 
va treure de la butxaca de l’armilla una llauna 
daurada i, agafant un obridor d’un prestatge, 
es va disposar a obrir-la.

No va ser fàcil. Al cap d’un petit concert 
d’«umms», «ups!», «uixs!» i «carams!», però, el 
pintor la va poder obrir i en l’aire es va escam-
par una oloreta deliciosa. Moonlight l’hauria 
reconegut amb els ulls tancats: salmó en oli de 
l’Atlàntic. No tan apreciat com el salmó reial del 
Pacífic, però igualment per llepar-se’n els bigotis!
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–Havia pensat de fer-te un regalet –va dir 
en Bonnet, mirant el peix enllaunat–. Última-
ment havia deixat una mica de banda la teva 
alimentació... Només et donava sobres... Però 
des que van robar els meus quadres a la galeria 
del senyor Prunier...

Mister Moonlight va miolar i es va posar 
a roncar (per fer content el pobre Bonnet). El 
pintor era un bon home, d’esperit noble, però 
també molt, molt ingenu!

I, així, no s’havia adonat que el senyor Pru-
nier, l’amo de la galeria a qui portava les seves 
obres perquè les vengués, en realitat era un 
malànima que s’inventava qualsevol excusa per 
no donar-li mai un cèntim: l’últim cop havia 
explicat a en Bonnet que uns lladres li havien 
robat els quadres, tot i que en realitat havia 
sigut ell mateix qui els havia venut a un ric 
col·leccionista i s’havia quedat tots els guanys.



18 19

Mister Moonlight va remenar nerviosament 
la cua pensant en aquell pocavergonya d’en 
Prunier, va baixar de la finestra amb un saltiró 
felí i va seguir el seu amic pintor pel saló i fins 
a la cuina, on tenia el seu menjar deliciós.

–Tot per a tu –va dir el pintor, satisfet–. Bon 
profit, amic meu.

Moonlight es va acostar al menjar, el va 
ensumar i... amb prou feines si va tastar una 
micona de salmó.

–Com és això? Per què no t’ho menges? 
Que no tens gana?

–Mèu! –va contestar Mister Moonlight, 
òbviament en miolès.

Era una llàstima que el pintor no entengués 
una sola paraula del llenguatge felí, perquè el 
gat intentava explicar-li que era dimecres i 
que, com cada dimecres, tenia una cita molt 
important i que no tenia temps de sopar.
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Moonlight, doncs, es va refregar de seguida 
contra els turmells d’en Bonnet i se’n va anar 
trotant alegre.

Un salt al respatller del sofà, un altre a l’am-
pit, un copet de pota a la finestra ajustada, una 
passejadeta per la cornisa i, en un no res, el gat 
es va perdre entre les teulades de Montmartre.




