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ELS PROTAGONISTES

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.

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.

Olivier Bonnet

Artista i somiador, és l’«amoalimentador» de Mister
Moonlight. No és eixerit
com el seu gat, però és
amable i generós amb tots
els felins de la ciutat.

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!
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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!

Capítol
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L’elegància
del corbatí
Quan el sol s’amaga rere les teulades de París i
la foscor s’estén damunt les xemeneies, un firmament de llums comença a brillar a la ciutat.
S’encenen a poc a poc, primer als amples bulevards il·luminats amb electricitat i després als
carrers flanquejats per vells fanals de gas. S’encenen les finestres, els aparadors de les botigues
encara obertes, els restaurants, els teatres... fins
que arriba la nit i París es transforma, com cada
vespre, en la «ciutat de les llums».
Però al barri de Montmartre, a l’última planta d’un edifici llarg i estret, al número 12 del
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carrer Victor Massé, aquell vespre les finestres
no es van il·luminar. I no és que la casa estigués
buida, al contrari: només que el seu habitant
s’hi veia perfectament a les fosques. I això no
us sorprendrà gaire, perquè el propietari de la
casa (o, més ben dit, de les golfes) era un gat.
Un gran mix negre que es deia Mister Moonlight, perquè era nord-americà.
Quan es quedava sol a casa, a Mister Moonlight li encantava estar-se tranquil·lament
sobre el coixí col·locat a l’ampit de la finestra,
contemplant París des de dalt.
–Pssst, senyor –va murmurar una veueta–.
Vol que li encengui una espelma? O potser
millor un llum de petroli?
Qui havia parlat era un ratolí de camp. Es
deia Luc Rateu i era el majordom privat de
Moonlight. Sovint la gent pensa que els gats i
les rates no s’avenen, però en general tot això
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són romanços. Els únics veritables enemics
dels gats són els gossos, també anomenats bordallaires.
–No, gràcies –va respondre el mix, allargant
les potes per estirar-se–. Prefereixo quedar-me
una estona més aquí. Això és un espectacle meravellós! I, per cert, tens idea d’on para l’Olivier?
L’Olivier Bonnet era el tercer habitant de
les golfes: un pintor grassonet i bon jan que
durant el dia pintava i als vespres llegia amb
Mister Moonlight arraulit a la falda. Com
tots els humans, l’Olivier era un tipus una
mica ingenu... Per posar un exemple, estava
convençut que ell era el veritable propietari de
la casa! En l’argot felí, Moonlight anomenava
l’Olivier el seu «amoalimentador» (perquè, a
parer dels gats, de fet, l’única utilitat real dels
humans és la de subministrar-los alguna cosa
per tirar avall!), però en el fons el pintor i ell
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eren amics, i l’Olivier no s’oblidava mai de
gratar-lo afectuosament sota la barbeta abans
de sortir, o de fer-li la gira a les mantetes del
seu jaç.
–Ehem... –va titubejar Luc Rateu–. Per
ser-li franc, el pintor no s’ha deixat veure des
d’aquest matí. Ha sortit d’hora de casa, remugant que volia pintar tot el dia i després visitar
en Prunier...
Moonlight va moure els bigotis i va deixar
anar un llarg i trist sospir. El senyor Prunier
era un galerista, i la seva feina era vendre als
col·leccionistes rics els quadres pintats per en
Bonnet.
Però en Prunier era un pocavergonya i un
estafador consumat, i normalment sempre
trobava la manera d’enredar el pobre pintor i
enriquir-se a costa seva.
Cada vegada que anava a la galeria, el pobre
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Olivier tornava a casa amb el cap cot, la mirada
trista i les espatlles corbades, i a Moonlight li
calia tota una tarda per fer-li recuperar el bon
humor.
–A veure si hi ha hagut sort... –va murmurar
el gat.
Just aleshores, la porta del pis es va obrir.
–Moonlight! Hola, gatot, ja sóc aquí! –va
cridar una veu aguda.
Els llums es van encendre i Luc Rateu va
marxar corrents a amagar-se al seu cau (perquè,
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tot i ser un tros de pa, com molts humans
l’Olivier no suportava veure un ratolí).
El pintor va deixar caure la capa a terra, va
llançar la seva boina al penjador i va travessar
les golfes fent passos de dansa. I, com que era
un homenot de més de cent quilos, durant
uns segons va semblar que s’hagués produït
un terratrèmol.
–Mèu? –va fer Moonlight. I només que
l’Olivier hagués sabut una mica de miagolès,
la llengua dels gats, hauria entès que el seu
amic li preguntava com era que, aquell vespre,
estava tan content.
El pintor, però, ho va interpretar com una
invitació a sincerar-se una mica... I se’n moria
de ganes!
–Grans novetats, amic meu! No ho diries
mai! Així que he acabat de treballar he anat a
la galeria d’en Prunier... I he arribat just quan
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un client estava comprant un quadre meu. Meu,
precisament meu! I a preu d’or! El client estava
tan content de coneixe’m que he convençut en
Prunier perquè li fes un bon descompte... Però
així i tot ens hem guanyat uns bons calerons!
Aquest mes podré pagar el lloguer i tot, què
et sembla?
Mister Moonlight va riure per sota el nas.
Ara sí que s’ho explicava tot! Per una d’aquelles
casualitats, l’Olivier havia entrat a la galeria
en el moment just, i per això aquell bandarra
d’en Prunier no l’havia pogut ensarronar com
sempre i s’havia vist obligat a pagar-li.
El pintor va continuar la seva explicació:
–Tornant a casa he passat per la merceria i
he comprat un barret per a mi... –el pintor va
indicar la boina al penjador, darrere seu– i un
regal per a tu, amic meu!
Aleshores va ficar la seva manassa a la
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butxaca de l’armilla i en va treure una capseta
de fusta.
Moonlight es va llepar el morro i ja se li feia
la boca aigua, però, quan el pintor la va obrir, es
va adonar que no hi havia res per menjar. De
fet, la capseta contenia un llacet: un corbatí de
nit, d’un blanc resplendent, ideal per posar-se
amb el frac una nit de gala.
Moonlight va mirar perplex aquell estrany regal,
mentre l’Olivier agafava el
corbatí de seda i l’hi posava al voltant del coll.
–Oh là là, et queda que ni pintat, amic
meu! –va exclamar
l’artista–. Estàs fet
tot un figurí!
Moonlight
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va contemplar el seu reflex al vidre de la finestra.
En condicions normals s’hauria desempallegat
amb un cop de pota d’aquell incòmode corbatí... Els mixos tenen una elegància innata
i no necessiten llaços ni llacets per ser més
captivadors!
Però la veritat era que aquell corbatí l’afavoria: ressaltava sobre la seva pell negra com el
carbó i li donava un aire de distinció. A més, tot
i que l’Olivier Bonnet no ho sabia, aquella nit
Moonlight tenia una cita molt i molt especial. I
la corbata de llacet era just el toc especial que li
faltava. Un altre cop d’ull al mirall el va ajudar
a allunyar definitivament els dubtes: hi podia
haver, a tot París, un gat més chic que aquell?
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