
El gat de Benasau 
 
 
Fa moltíssims anys, no em digueu quants, perquè no ho sé, va ocórrer que un bon 
dia de primavera, quan els ametlers estaven en flor i el paisatge era molt florit, 
passejava pel poble un foraster, recorrent-lo tranquil·lament i observant les 
cases tan antigues que tenien. Pujant pel carrer denominat hui en dia, del 
Canonge Màs, cap a l'església, es va entropessar amb una anciana que li va dir, 
que mes allà no trobaria res, perquè aquella zona que se li cridava el solaret, es 
va incendiar, i que només quedaven algun pilar i alguna que una altra paret en peu. 
El foraster va donar el “bon dia”, i va seguir direcció al solaret. En arribar allí, va 
veure de sobte un animal, no havent-lo vist mai en la vida. Sorprés, va girar-se i 
va buscar amb la mirada a l'anciana, veient-la més enllà, va córrer cap a ella, per 
a preguntar-li, qual era eixe animal. L'anciana sorpresa, li va respondre, que era 
un gat. 
A continuació va començar el relat del gat del solaret, que li va deixar la pell de 
gallina al nostre foraster. El gat, havia sigut l'únic supervivent del gran incendi 
que va ocórrer en el solaret. L'única cosa que es va trobar…, cap cos…, res…, 
ningú…, només el gat. El foraster va buscar i va agafar el gat, era un gat corrent 
de color gris amb taques negres, la mirada inquietant, recelosa, tenebrosa… Va 
preguntar a l'anciana si tenia amo i si se'l podia quedar, però al tornar-se cap a 
ella, havia desaparegut. 
Eixint del poble pel carrer de la punta, va trobar uns hòmens que venien del 
camp, preguntant-los: què menjaven els gats?, sent la seua resposta, que els gats 
mengen qualsevol cosa, que de tot, arreu. 
L'endemà el nostre personatge, va arribar a Relleu, un poble més llunyà, a l'altre 
costat del Port de Tudons. Va entrar en ell i va arribar a la plaça del poble, on 
estaven tots els seus veïns, perquè era diumenge i eixien tots de missa. La gent 
al veure'l amb aquell animal, se li van acostar i li van preguntar: quin animal era 
eixe que portava damunt?, ja que per allí no havien vist mai un gat i no sabien de 
l'existència d'ell. El nostre personatge, els va explicar la història de l'anciana i 
del solaret de Benasau, desprès va regalar el gat al poble. Més tard, en acabant 
de dinar es va posar en marxa i estant ja fora del poble, va veure gent córrer 
cap a ell, cridant-lo i preguntant-li: què mengen els gats? i ell va respondre, que 
qualsevol cosa, que de tot, arreu. 
La gent del poble es va quedar amb molt de temor, perquè van entendre que el 
gat del solaret, menjava qualsevol cosa,  a tot relleu. Així van tindre tant de por, 
que van abandonar el poble quedant-se el gat a soles. 
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