
 

 

Els animals domèstics 
 
 

El Misi era un "parea", un gatet que no es defensava i la manada els arracona. 
Els altres gatets estaven menjant i ell, en un racó, fet un cabdell, fet una boleta. 
La Marta el va veure i se’l va posar sobre el pit, i ell va començar a miolar molt 
afectuós. La Marta es va dir: “Aquest és meu!" I se’l va emportar a casa. 
 
Quan es va fer més gran, tenia uns aires de fatxenda, però, en canvi, era molt 
mans i sempre estava al costat de la Marta i jugava molt amb ella. Era molt 
amorós i afectuós.  
 
La nena tenia també la Linda, una gosseta coixa de la pota esquerra de 
darrere. Caminava a saltets. L’àvia de la Marta, un dia, la va portar a passejar a 
uns jardins que estaven a quatre carrers de la casa on vivien, i la va perdre. Va 
tornar a casa molt trista. 
 
I què va fer la gosseta? Va tornar sola, corrent els quatre carrers i, en arribar a 
la porta de casa, va començar a rascar-la. La Felipa, la veïna, la va veure. La 
Linda es va espantar i va córrer escales avall i va sortir de l’edifici. I va creuar el 
carrer Rosselló i la Diagonal, amb tot el perill que això suposava. I va anar a la 
granja en què anaven l’àvia i la neta a berenar el dissabte a la tarda. Quan la 
va veure la cambrera, va trucar a casa. La Marta, molt contenta, va anar 
a buscar-la i van tornar totes dues. 
 
La Linda (la gosseta), al principi, bordava molt el Misi, quan veia que aquest 
es posava a les faldilles de la nena. Es posava gelosa. Amb el temps, es van 
fer amics i es donaven petons. Quan el Misi es va fer gran, es va quedar cec i 
esquivava els obstacles amb el tacte i l’olfacte. Quan el gat Misi va morir, la 
Linda ho va sentir molt. Durant molt temps, el buscava pel pis, ensumant d’una 
banda a l’altra. Pocs mesos després, sense tenir cap malaltia, va morir!  
 
Va morir de tristesa o d’amor? La Linda, estimava, estimava el gatet. Va morir 
d’amor? Està enterrada al costat d’ell, en un jardí ple de flors. 
 
La M. Rosa i el Pere, feliç matrimoni, grans amants... La M. Rosa morí d’un 
càncer de pit. El Pere la va atendre, fins a l’últim moment amb tot l’amor del 
mon. Als sis mesos, ja s’havia tornat a casar... 
 
Qui estimava més: la gosseta Linda o l’amant Pere?  
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