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LA

contrasenya,

stilton!

E

ra l’alba quan vaig sortir de casa amb la
maleta a la mà i un paraigua sota el braç.
Era indispensable per al lloc on anava...

perquè allà sempre plou! Quan vaig arribar a
l’estació de tren em vaig dirigir cap a la llegendària andana

zero : allà on cada dia, a la

mateixa hora, sempre surt el mateix tren..., un
tren de vapor! Allà el tenia, esperant els viatgers mentre llançava grans esbufecs!
Aquell estrany tren conduïa a una estranya ciu-

tat (mooolt diferent de Ratalona!), on m’esperava
sens dubte una estranya aventura! Més ben dit,
una aventura sherlocant!
Ja ho heu endevinat, oi, estimats amics rosegadors? Anava cap a

Ratington, la ciutat

d’en Sherlocko, el descendent del detectiu més
famós de tots els temps!

em vaig adormir, bres-

Vaig pujar al tren, vaig buscar el meu seient i al
cap de ben poquet

solat pel balanceig monòton del tren... ZZZ...
Ehem... Vaig roncar de valent, ho confesso...
ZZZ! Em vaig despertar sobresaltat amb el crit
del cap d’estació, que deia:
—Ratingtooon! Es prega als senyors rosegadors amb destinació a Ratington que baixin
del tren!
Escarritx, quin ensurt! Però... Però si enllà de
les finestretes estava tot

fosc!

Quina hora

era? Oh, no, el tren arribava amb RETAAARD!
Passaven de les cinc, l’hora en què en Sherlocko
m’esperava per al te!

I qualsevol que el conegui sap que aprecia MOLT
la puntualitat!
Així, amb un salt vaig baixar del tren i vaig córrer cap a la sortida de l’estació en direcció al
barri on viu el meu amic.
Ratington estava com sempre envoltada per la

boira, i la pluja hi queia torrencialment, picant contra el meu paraigua...

Mentre corria, vaig veure un cartell a la paret:
<<

La Monna Ratisa a Ratington!>>

El famós quadre l’havia prestat el Museu d’Art
Antic de Ratalona a la Pinacoteca de Ratington.
M’hauria encantat anar a veure l’exposició,
però ara no tenia temps de pensar en l’art! Havia
de sortir escopetejat cap a casa d’en Sherlocko!
Vaig pensar, però, que ell segur que estava al cas
del retard del tren: sempre està informat de tot!
Vaig deixar, doncs, de pensar en l’art i vaig decidir fer una paradeta al Gat

Blau, un local

on podria menjar alguna cosa per fer-me passar aquella gana tan... felina! Així, em vaig cruspir un bon entrepà de carn rostida i verdures!
Després, ja posats, em vaig desviar una mica del
camí per arribar-me a la farmàcia, perquè al
matí m’havia sortit un gra molt molest al nas:
necessitava una pomada!
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Tot seguit vaig agafar el Carreró Estret, vaig dei-

xar enrere una tanca blava i... finalment vaig
arribar al carrer de les Intrigues, 13!

Em vaig plantar davant d’aquell estrafolari edifici de pedra, de l’estrafolària reixa de ferro forjat i de l’encara més estrafolària porta blava, al
costat de la qual destacava una placa de bronze:
a gèn
n c ia d ’ii n ves
est
t ig
g a c ió
ó

SherlockO
Estava a punt de tocar el picaporta de llautó relluent donant tres cops breus i un de llarg (era el
nostre codi secret!) quan...
Es va obrir una

espiera, per on vaig poder dis-

tingir un ull que m’escrutava amb molta atenció...
Vaig reconèixer aquella mirada: era miss Piccadilly, la majordoma d’en Sherlocko.
—Qui és? —va preguntar.
Jo vaig sospirar:
—Miss Piccadilly, soc jo, Stilton, Geronimo Stilton, l’ajudant!
Ella va respondre, inflexible:
—Si vol entrar m’ha de dir la contrasenya!
—Ehem, mató? —vaig provar.

La veu va exclamar:
—Nooo, mató era la
d’ahir, jo vull la d’avui!

Em sap greu,
però he rebut

ordres precises.
Sense la contrasenya
no pot entrar ningú,
ni tan sols vostè! I a
més ha d’entrenar la

memòria!

Tot això

ho faig per ajudar-lo a
millorar en la difícil

tasca d’ajudant de
detectiu!

Just després, però, em
va animar:
—Vinga, intenti-ho, que
s’hi havia acostat...
—Ehem, mozzarella?
Gruyère? Parmesà?

Sher

lock
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Ella va replicar, contrariada:
—Nooo! Però ho té a prop, molt a prop!
Vaig tornar a provar-ho:
—Emmental? Cheddar? Brie?
Ella va rebufar:
—No, però anava la mar de bé... Au, vinga,
quins formatges encara no ha dit?
—Mmm... Provolone? Manxec? Rocafort?
—Senyor Stilton, concentri’s, encara no
m’ha dit aquell que... comença per la g...
acaba amb a, més ben dit amb «la», vull
dir amb «ola», vaja, amb «zola»... Va, que
vostè pot! Deixi anar el seu instint de detectiu!
—La contrasenya d’avui és...

gorgonzola!

Oi que sí? —vaig exclamar.
La porta es va obrir de bat a bat i vaig veure una

rosa viu

rosegadora de qui no hauria sabut dir-ne l’edat.
Tenia un floc de cabells d’un

(però cada cop que la mirava era d’un color diferent), igual que els pantalons i la jaqueta.

Em va repassar

desconfiada

de la punta dels

bigotis a la punta de la cua: era miss Piccadilly,
la majordoma d’en Sherlocko!
Després va esbufegar:
—Podem afirmar amb seguretat que vostè és el
senyor Stilton? Jo soc responsable de tots els
qui entren i surten d’aquesta casa!

Miss Piccadilly, esclar que soc jo!

—

Que potser vol la meva targeta de visita?
Ella va allargar la pota.
—Em sembla una bona idea, gràcies!
Aleshores li vaig donar una targeta de color
d’ivori. Ella la va examinar atentament i va dir:
—Molt bé... Endavant, senyor Stilton!
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Finalment vaig poder entrar en aquella estrafolària casa on tot respirava misteri .
Just aleshores, un rellotge de pèndol va fer sis
repics i la majordoma va dir:
—Són les sis! L’hora del te ja fa una bona estona
que ha passat! De pressa, senyor Stilton, corri
cap a l’estudi, ell deu estar molt empipat!
Vaig pujar a la primera planta i vaig córrer pel
passadís fosc. Els meus passos van ressonar esmorteïts pel terra de fusta, fins que vaig arribar
a una habitació amb el paper pintat de la paret
de color vermell porpra, decorat amb

signes

d’interrogació.
La sala estava il·luminada només per la llum de
les espelmes i les flames de la llar de foc encesa.
Vaig mirar al meu voltant, però... allà no hi havia ningú! I miss Piccadilly m’havia dit que en
Sherlocko m’estava esperant! Em vaig acostar a
la seva butaca, la

SHERLOBUTACA .

Ningú més s’hi havia assegut mai. Sovint, m’havia preguntat quin efecte devia fer provar-la...

Uhm, ja que hi era... En el fons, no feia cap mal si
m’hi asseia un momentet! M’hi vaig acostar i...
—AAARG! —vaig cridar, en adonar-me que a la
butaca hi havia

assegut ... en Sherlocko!

Escarritx, no m’havia adonat que era allà!
Ell em va mirar de dalt a baix:
—Stilton, què pretenia fer? Aquesta és la meva
butaca, no pas la seva!
—S-sí... Vull dir, n-no... —vaig balbucejar.
En Sherlocko va exclamar:
—Abans que res, posi’s el bigoti postís, o és que
l’hi he de recordar tot? REGLA IMPORTANT PER A
UN DETECTIU: APRENDRE A DISFRESSAR-SE I CAMUFLAR-SE... I NO NOMÉS COM UNA PERSONA,

SINÓ TAMBÉ COM UNA BUTACA! PRENGUI’N
NOTA, STILTON!
Aleshores em va assenyalar una tauleta, on lluïa
el tauler d’escacs, i la butaqueta de l’ajudant (un servidor de vostès!).
En un to que no admetia rèpliques, va dir:
—Au, vinga, li toca moure a vostè!

Oh, no, era un d’aquells dies en què en Sherlocko volia fer una

partida d'escacs!

No em mal interpreteu, a mi m’encanten els escacs, però amb en Sherlocko no té gràcia:

partides

sempre duren

poquíssim...

les

Sospirant, al final vaig seure a la meva butaqueta-eta-eta i vaig moure un dels meus peons. Ell
va fer una

jugada , jo en vaig fer una altra, des-

prés li va tocar a ell... En aquell punt em vaig
prendre un moment per estudiar la jugada següent, però en Sherlocko va esbufegar:
—Caram, Stilton, si que triga?! Vol afanyar-se?
M’estic florint, quin avorriment!
Amb el bigoti que em tremolava de l’estrès, finalment em vaig decidir i vaig moure peça. Aquesta vegada estava molt satisfet: estava segur de
tenir finalment alguna possibilitat de guanyar...
—

ESCAC I MAT! —va exclamar en Sher-

locko, triomfant, i va afegir—: Aquesta vegada
també ha sigut facilíssim. Quin avorriment!
P-però com podia ser? Jo no m’havia adonat de
res! I tot i així... en Sherlocko m’havia

guanyat

en cinc minuts clavats!
Aleshores va sospirar:
—Umpf, aquesta partida ha durat poquíssim.
Malament, molt malament. Però alhora bé, molt

bé, perquè així podem parlar del que ara ma-

tard , Stilton, perquè aquesta mostra

teix m’interessa. Passarem per alt el fet que ha
arribat

d’ineficiència és culpa de la companyia ferroviària... i també que s’ha passat dormint tot el

viatge... Volia tranquil·litzar-lo: tindrà molt
de temps per dedicar-se a l’art, perquè el cas de
què ens ocuparem té a veure justament amb...

l’Art amb

A majúscula!

Jo em vaig quedar de pedra:

—Però... com s’ho fa per saber totes aquestes
coses? I sobretot... com s’ho fa per saber que he
pensat precisament en l’a

rt?

