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Aristòtil,  
el millor gat per  
a una bruixa
Dick King-Smith

Il·lustracions de Bob Graham





Per a Zona
D. K-S

Per a Caitlin i el seu aquelarre
B. G.





Quan Aristòtil era un gatet menut  
no sabia que els gats tenen nou vides.  
Sa mare sí que ho sabia, és clar, però va 
decidir que no li ho diria.  
«Ara ja és bastant entremaliat i molt més 
atrevit que els seus germans», va pensar. 
«Si damunt sap que té nou vides per a  
jugar, segur que s’arriscarà a fer un  
muntó de coses perilloses.»
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Per això, quan Aristòtil se’n va anar  
de casa per anar a viure amb una velleta, 
sa mare només li va dir adéu i prou.

Aquella velleta era molt estranya,  
tenia el nas ganxut i la barbeta molt  
eixida. Anava vestida tota de negre  
i portava un barret molt alt damunt  
dels cabells grisos i llanosos.

Es deia Bella Donna. Va ser ella la que 
va decidir que el seu nou gatet es diria 
Aristòtil.

–En realitat hauria de tindre un gat 
negre, jo –va dir–. Però també està bé 
tindre’n un de blanc, per a variar.
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El mateix dia que  
Aristòtil va anar a viure  
a l’estranya casa de Bella Donna  
va decidir explorar-la de dalt a  
baix. O més aïna de baix a dalt.  
Perquè quan va haver mirat totes les 
habitacions del pis de baix, i després  
les del pis de dalt, li va vindre de gust  
enfilar-se a la teulada.

La teulada era de palla. Per això, 
una vegada hi va pujar per la planta 
enfiladissa que cobria les parets de la 
casa, li va ser molt fàcil caminar-hi fins a 
arribar a l’únic fumeral que hi havia.
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Llavors, com que era molt tafaner,  
com tots els gats, Aristòtil es va enfilar 
dalt del fumeral i va mirar pel forat, 
preguntant-se per a què devia servir.

En aquell precís moment, en va eixir 
una bona fumarada que li va anar  
a parar a la cara. El fum el va fer tossir  
i esternudar, va perdre l’equilibri i va 
caure fumeral avall.
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Bella Donna acabava d’encendre la 
llar quan, de sobte, va caure un muntó 
de sutja que li va apagar les flames. Tot 
seguit, va caure un gatet que era blanc, 
però que ara estava tan negre com el seu 
barret.

–Bé, gatet –va dir Bella Donna–, 
acabes de perdre la primera de les teues 
nou vides. Sort que el fumeral estava 
molt brut, que, si no, hauries mort 
cremat.
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Hauràs d’anar més a espai, Aristòtil,  
si vols arribar a fer-te fadrí. Només  
et queden huit vides.
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Després de tot allò van haver de 
netejar molt. Amb una granera molt 
gran que hi havia en un racó de la cuina, 
Bella Donna va arreplegar tota la sutja 
que havia caigut. Després va tornar 
a preparar el foc i el va encendre. Va 
calfar aigua i, quan l’aigua ja era prou 
calenta, la va abocar a una ferrada gran 
de llanda. Llavors va agafar Aristòtil i el 
va ficar dins de la ferrada per banyar-lo, 
ensabonar-lo i rentar-lo bé.

Aristòtil no va saber com agafar-s’ho,  
allò. D’una banda, com a cap gat, no li 
agradava gens anar brut i li va encantar 
tornar a ser el gatet blanc de sempre.
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Però, de l’altra, no li agradava gens 
l’aigua. Tot i així, quan Bella Donna el va 
eixugar ben eixugat i li va posar un plat 
de carn al davant, va veure que la seua 
nova mestressa no li volia cap mal, al 
contrari.

Aristòtil no sabia què era la carn, i,  
de fet, era una barreja de potes de 
granota, caragols i cotxinilles fregides, 
però li va semblar deliciosa. Es va acabar 
el plat, es va estirar davant del foc i es  
va adormir de seguida.
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