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El trio de la dama negra, Irene Adler(1) 

EDAT: 12 anys / + 

 

Coneixies en Sherlock Holmes? Segur que n'havies sentit a parlar, fins i tot és possible que 

n'hagis vist alguna pel·lícula. Tot i que segurament es tractava d'en Sherlock adult. En 

aquest llibre, però, qui has trobat és en Sherlock Holmes de jove, un noi que ja destacava 

per tenir un sentit de l'observació i una capacitat deductiva increïbles per resoldre casos. I 

per a fer-ho comptava amb l'ajut inestimable dels seus dos amics, la Irene Adler i l'Arsène 

Lupin, que van viure amb ell un munt d'aventures que de ben segur t'han fascinat mentre 

llegies aquest llibre. 

 

 

PROPOSTES DE TREBALL 

 

1. T'imagines haver conegut en Sherlock Holmes i haver viscut amb ell una aventura com 

aquesta? Podries ser tu qui escrivís aquesta història en primera persona, com ho fa la Irere 

Adler, que a més de ser un personatge de la història és l'autora del llibre. Qui és ella i 

quina relació tenia amb en Sherlock? Com es van conèixer?  

 

2. Què ho fa, que en Sherlock quedi impressionat en conèixer la Irene? 

 

3. Quan la Irene parla del seu pare, diu que veu passar una ombra pels ulls d'en Sherlock. 

Per què? 

 

4. Per acabar-ho d'adobar, just quan la Irene està tenint una conversa interessant amb en 

Sherlock, apareix el senyor Nelson, el seu majordom i ara mateix, el seu pitjor malson. 

L'últim que vol ara mateix la Irene és tornar a casa a passar una tarda tediosa amb la seva 

mare, que és el motiu pel qual l'està buscant el senyor Nelson.  

a. Què fan llavors? 

b. Qui és aquell amic i què té d'especial? 

c. Què fan després? 

http://www.grup62.cat/


Estrella Polar – www.grup62.cat 
 

 

 

5. La casa dels Ashcroft és una mansió vella i abandonada. Té un munt d'habitacions per 

explorar i resulta emocionant, però: 

a. Què fan, un cop hi arriben? 

b. Què li diu en Sherlock i en Lupin a la Irene sobre el que significa aquella casa per a ells? 

c. Per què a la Irene li sembla inquietant? 

 

6. Quan arriba a casa, a la Irene li cau una bona esbroncada i un càstig. Tant el senyor 

Nelson com la seva mare estan molt enfadats amb ella, tot i que sembla que a ella no 

l'afecta massa que la renyin; de fet, està contenta d'haver fet nous amics. La seva mare no 

fa res més que dir-li que són desconeguts, però, què és el que sent ella? 

 

7. L'endemà, a la Irene li falta temps per anar a buscar en Sherlock. Després de conèixer el 

seu germà gran, surten corrents cap a algun lloc. 

a. On van? 

b. Què es troben i què els passa? 

c. Què és un funàmbul? 

 

8. Si poguessis tenir una professió tan especial com ser acròbata o funàmbul i tenir un 

munt de coses especials, com per exemple una maleta plena de disfresses, perruques, 

pintures, etc. quina triaries? Fes una llista de tres professions poc comunes que et semblin 

fascinants. 

 

9. La maleta amb les disfresses fa que als tres amics els vinguin unes ganes boges de 

disfressar-se i jugar a ser personatge de teatre com el rei Liar, Enric V i el jueu Shylock. 

a. Saps qui són aquests personatges? Si no ho saps, busca'n informació. 

b. Què descobreix la Irene d'en Sherlock que la deixa impressionada? 

c. I que descobreixen els dos nois de la Irena, que també els impressiona? 

 

10. Després de trobar el nàufrag, tots tres surten corrent quan la Irene els avisa. Ha vit un 

home encaputxat que els estava mirant i no saben què fer. Finalment decideixen no dir res 
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i esperar que passi alguna cosa. Què en dedueix en Sherlock? 

 

11. Quan la Irene i el senyor Nelson van a posar el telegrama per al seu pare, tot el poble 

ja està comentant la troballa del nàufrag, tots fan safareig i en treuen les seves 

conclusions. Però alhora tant en Sherlock com en Lupin han fet les seves indagacions. 

a. Què han descobert cada un pel seu cantó? 

b. A què és degut que el nàufrag tingués dos noms? 

 

12. Els tres amics ja han començat a investigar. Ells van trobar el cos primer i no poden 

evitar sentit una curiositat immensa i unes ganes inevitables de convertir-se en 

investigadors del cas. Per això no dubten a visitar els hotels on s'allotgen i trobar allà les 

pistes. 

a. Una de les primeres coses que troben és una llibreteta vermella. De què els serveix al 

principi i què en dedueix en Sherlock? 

b. Què hi havia dins de la llibreta que acaba sent una pista definitiva per resoldre el cas? 

 

13. Quan el pare de la Irene és a casa per passar-hi uns dies, la seva mare té un convidat. 

Qui és? Qui resulta ser a més a més? 

 

14. En Sherlock i en Lupin sovint tracten de manera infantil la Irene perquè és una noia. A 

ella això la indigna que la tractin com si fos una nina fràgil que no es pot defensar per ella 

mateixa, o que es pot trencar. Què n'opines sobre aquesta sobreprotecció, o que pensin 

que hi ha coses que no són per a ella perquè és una noia? 

 

15. La Irene i la seva mare no s'entenen gaire. De fet, les diferències entre la relació amb la 

seva mare i amb el seu pare són molt grans. Una nit, la Irene es desperta i els sent com 

parlen sobre alguna cosa que sembla que té a veure amb ella. De què parlen? Creus que 

té alguna cosa a veure amb com es comporta la seva mare amb ella sempre, de manera 

tan estricta i rígida? 
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16. En Sherlock i els seus amics s'adonen que s'han ficat en un bon embolic quan uns 

perdonavides intenten donar-los una pallissa amb la intenció d'espantar-los perquè 

abandonin el cas. Però no només no ho aconsegueixen sinó que a més a més els donen 

una bona pallissa. Què decideixen a partir d'aquest incident? 

 

17. La Irene gairebé no pot creure que hagin arribat tan lluny en la seva investigació, fins al 

punt que es troben en una casa derruïda on sembla que es duen a terme partides de joc 

il·legals. En Sherlock ha abatut un dels sentinelles per entrar a la mansió, i ara procuren 

que no els vegin mentre escolten el discurs d'en Salvatore Macrí, el cap. Què descobreixen 

en sentir-lo parlar? 

 

18. De totes maneres, ni a en Sherlock ni a en Lupin els acaba d'encaixar l'assassinat. Si es 

tractava d'un lladre astut, podrien haver-se aprofitat d'ell. Però, qui era ell en realitat? Qui 

ho descobreix i com? 

 

19. Quan els descobreixen han de fugir pels terrats i, tot i que la Irene al principi no s'hi 

veu capaç, quan s'allibera de les sabates que li van petites, s'hi desplaça com si fos un gat. 

Finalment, deixen enrere els perseguidors. En Lupin va a veure si poden baixar de manera 

segura per la casa on s'han ficat i en Sherlock i la Irena es queden sols al terrat.  

a. Quines dues coses passen llavors? 

b. Què decideixen no explicar-li a en Lupin? 

c. Creus que hi ha alguna cosa especial entre en Sherlock i la Irene? Què t'ho fa pensar? 

 

20. Què significa l'expressió “que havia conegut temps millors” en referència a la caseta 

del número 6 de la Rue de Saint Sulpice? 

 

21. Com descobreixen finalment la relació entre el robatori del collar de diamants de la 

senyora Martigny i l'assassinat? 
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Al final, la Irene es queda amb la sensació que han estat capaços de resoldre tots els 

misteris i els desafiaments que se'ls han posat al davant, que formen un equip de veritat i 

que tots tenen capacitats increïbles, però també té una sensació estranya... no es coneixen 

prou entre ells. Encara han de viure moltes aventures junts, te les perdràs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Si sou professor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a 

de la zona o a educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i el 

vostre nom i cognom. 
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