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Qui m’ha robat
les plomes?
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Gemma Lienas (Barcelona, 1951)
és autora d’una extensíssima obra
destinada al públic infantil i juvenil, per
la qual ha guanyat un munt de premis
ben prestigiosos.

Gemma Lienas • Qui m’ha robat les plomes?

La Carlota i el seu gat, en Merlí, passen
uns quants dies a la granja de l’oncle.
Surten a fer un volt pel prat, però de
seguida s’adonen que les aus estan
revoltades: hi ha algú que els hi està
robant les plomes! I, és clar, en Merlí n’és
el principal sospitós. Com pot provar
que és innocent?

Gemma Lienas

La Carlota i el seu gat, en Merlí,
passen uns dies a la granja de l’oncle
i la tia.
–Anem a fer un volt –avisa
la Carlota.
–No feu gaire el boig! –diu la tia.
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La Carlota i en Merlí van cap al prat
i, així que hi arriben, un ocell els
escridassa.
–Has estat tu, oi, mala bèstia? –li
diu a en Merlí.
–Jo, què? –demana el gat.
–M’has arrencat una ploma mentre
dormia.
–Què dius, ara? A mi, les plomes
em fan al·lèrgia –es defensa
en Merlí.
La Carlota es pregunta
qui deu voler una ploma
d’ocell.

Ben aviat, un ànec salvatge s’afegeix
a la gresca.
–A mi, me n’ha estirat una de
verda! –crida molt esverat–. Avisa el
gos perquè li mossegui la cua.

–Això de robar plomes està molt mal
fet –protesta la Carlota–, però no ha
estat el meu gat.
–Aquest parell veuen visions –afegeix
en Merlí. I sospira:– Ai, tan bé que
estaria passejant pels terrats.
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Les dues aus no els escolten i
comencen a cridar:
–Gos, gooos, vine!
–Ai, ai, que encara prendràs mal,
Merlí –diu la Carlota.
En Merlí està escagarrinat: els gossos
li fan molta por. La Carlota li diu
que no s’hi amoïni.
–Farem de detectius i trobarem el
culpable.
–I jo que venia al camp a
descansar... –es lamenta en Merlí.

