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El Teatre de l’Òpera  
està a punt de reobrir les portes, però 
la diva de l’espectacle desapareix poc 

abans de pujar a l’escenari! Entre el públic 
comencen a córrer els rumors que és 

cosa dels fantasmes, però en Sherlocko 
entra en escena per dur a terme una nova 

investigació trepidant!
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El teatre encantat

Misteris impossibles de resoldre? No us amoïneu, 
esteu en bones potes amb el gran Sherlocko 

i el seu ajudant... És a dir, jo! 
Acompanyeu-nos en les nostres investigacions, 

pista rere pista, fins a la resolució del cas. 
Serà una aventura sherloboja, paraula de Stilton! 
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A la misteriosa ciutat de

Ratington,
on la pluja cau sense parar, 

hi ha una estranya agència 

d’investigació 

al carrer de les Intrigues,  
               núm. 13!  
Allà, el gran i extravagant 

Sherlocko tria els casos més 

intrigants per indagar amb el 

seu fidel detectiu ajudant,

Geronimo Stilton. 
Entre sospites, intuïcions, 

proves i falsos culpables, cap 

cas no queda sense solució... 

És ben simple, en Sherlocko 
                no és pas ximple! 

Nascut a Ratalona, capital de l’Illa 

dels Ratolins, és llicenciat en Rato-

logia de la Literatura Ràtica i en Fi-

losofia Rosegairística Comparada. 

Dirigeix L’Eco del Rosegador, el diari 

més famós de l’illa, fundat pel seu avi 

Berenguer de Drap. En el seu temps 

lliure, en Geronimo col·lecciona cros- 

tes de formatge antigues del segle  

XVIII, però el que més li agrada és 

escriure llibres, que han tingut un èxit 

excepcional: traduïts a 52 idiomes, han 

venut més de 182 milions d’exemplars 

a tot el món! 

@estrellapolareditorial

www.estrellapolar.cat

El teatre encantat
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molt elegant

una
VETLLADA

molt elegant

AAA quell dia, el tren que havia sortit de la 

via Zero de l’estació de Ratalona va 

arribar a Ratington ben puntual. Vaig 

baixar del vagó amb la maleta a la mà i el  bigoti bigoti 
postíspostís enganxat a la punta del nas. Estava pre

parat per viure una nova aventura en com

panyia del detectiu més famós de l’Illa dels 
Ratolins: l’únic, el genial, l’insuperable...

Sir Sherlocko!
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molt elegantmolt elegant

Vaig sortir de l’estació i vaig mirar al meu vol

tant. A fora hi havia el mateix cel gris de sempre, 

el mateix vent humit de sempre i el mateix anar  

i venir de rosegadors de sempre pels carrers de  

la ciutat. Era un plaer tornar a Ratington , 

però tenia una estranya sensació... Era com si 

alguna cosa estigués fora de lloc. Estava tractant 

d’es brinar què podia ser quan va començar a 

plou re... Per mil mozzarelles, vet aquí què era: 

m’ha via oblidat el paraigua al tren!
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Vaig córrer cap a l’andana, vaig saltar al vagó i  

vaig anar al lloc on m’havia assegut, uns segons 

abans que un encarregat de la neteja fiqués el 

meu paraigua en una bossa ben grossa on hi 

deia OBJECTES PERDUTS .   

—Ehem... Perdoni’m, però és MEU —li vaig dir. 

Ell em va mirar de dalt a baix, desconfiat, i 

després d’haverme examinat la roba (estava 

xop des de la punta dels bigotis fins a la punta 

de la cua), em va tornar el paraigua, movent el 

cap.

Fora de l’estació, la pluja continuava caient amb 

força, però a pas lleuger em vaig dirigir al 

número 13 del  carrer de les Intrigues, la 

seu de l’Agència d’Investigació Sherlocko. De 

camí em va cridar l’atenció un cartell; bé, dos. 

Però què dic, ara: n’hi havia tres, cinc, deu...  

O potser més i tot! En fi, n’hi havia moltíssims!

I tots anunciaven la propera reobertura del

amb El Barber de Ratilla, una òpera lírica de 
[Teatre de l'Òpera de Ratington]
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Gioacchino Ratini, interpretada per la fa mo

síssima Ratel·la Dorremí! 
Escarriiitx, quina rosegadora tan encantadora!

I que bonic que hauria sigut veure una funció a 

l’Òpera! Com m’hauria agradat asseure’m al tea

tre i es coltar els refilets d’aquella cantant que, 

n’estava segur, devia tenir una veu adorable 

com el seu som riure... 

Esnif, hauria sigut molt millor que sortir en ple

na boira a investigar delinqüents i misteris!

AquestA nit es reobre el 

Teatre de l’Òpera de Ratington

Amb El barbEr dE ratilla

de GioAcchino rAtini

Ratel· la
Dorremí

Amb l’excepcionAl
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Sumit en les meves cavil·lacions, gairebé no em 

vaig adonar que havia arribat al meu destí. 

Davant del morro tenia la inconfusible placa 

de bronze que destacava al mig de la porteta 

blava, que deia...

Estava a punt de tocar el picaporta de llautó 

bri llant i fer el senyal  acordat (tres repics 

breus i un de llarg), quan la porta es va obrir de 

bat a bat i va aparèixer Miss Piccadilly, la ma

jordoma de Sherlocko. Duia jaqueta i pantalons 

d’un VERMELL BEN VIU... i com sempre lluïa 

un floc de cabells del mateix color!

—Què hi fa, aquí parat a la porta, Mister Stilton? 

Vinga, passi! —va dir aleshores.

—Passar? I no hi ha cap contrasenya? 
Aquesta vegada me la sé! —vaig afirmar, sorprès.

Ella va inclinar el cap, dubitativa.

—Si la sap, aleshores buidi el pap!

AGÈNCIA D’INVESTIGACIÓAGÈNCIA D’INVESTIGACIÓ

S h e r l o c ko
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Us ho podeu creure, estimats amics 

rosegadors? La contrasenya que em 

sabia bé fins feia només un mo

ment... Puf! Se me n'havia anat 

del cap! Només recordava que era el 

nom d’un músic famós, més ben 

dit, famosíssim.

Vaig provar amb el primer que em 

va venir a la memòria:

—Oh, i tant! Raathoven! Ratwig van Raathoven!

Miss Piccadilly va negar amb el cap.

—No! No és aquest!

—Llavors és... Ratch! Johann Sebastian Ratch!

—No, no i no! Però li donaré una pista: és un 

compositor d’òperes líriques!
—Ahà! Gaetano Ratizzeti? Giacomo Ratucini? 

Giuseppe Grogui?

Miss Piccadilly es va posar les mans al cap.

—Va molt peix... Però com pot ser que no ho 

sàpiga, Stilton? El nom apareix en totes les 

parets de la ciutat!
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—Oh, esclar: Ratel·la Dorremí!

La dona va saltar cap a mi per taparme la boca.

—No pronunciï aquest nom, Mister Stilton! Mutis!

Aleshores em va arrossegar cap a l’interior de 

la casa i va tancar la porta.

—Ratini! —va murmurar—. La contrasenya 

era Gioacchino Ratini! Esperem que Sir Sher

locko no hagi sentit res!

—Però... tota la ciutat parla de la  Ratel·la Dor

remí i del seu  BARBER DE RATILLA...

—Xxxt! —em va interrompre 

ella—. No digui ni una pa rau la 

més... Fins que no en parli el 

mateix Sherlocko!

Aleshores, el meu gran amic 

detectiu va aparèixer abillat 

amb molt d’estil! Duia un 

vestit de nit elegantíssim, 

amb un corbatícorbatí negre negre 
i botons de puny d’or en forma 

de clau de sol.
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Tan bon punt em va veure, va exclamar:

—Stilton! Com és que va així? Està tan xopxop que 

em mullarà les butaques i catifes. Vagi ara ma

teix a vestirse com cal,ratatxus! I  aquesta 

nit vull que faci un bon paper, entesos?

Em vaig posar vermell: encara tenia el paraigua 

que regalimava en una mà i en l’altra, la maleta 

tota molla de l’aigua de pluja. Quin desastre!
—Deixant de banda que encara és de dia, 

ehem... —vaig intervenir—, per què m’hauria 

de vestir com cal, Sir Sherlocko?

—Elemental,
                Stilton!  

—va respondre—. Tenim dues entrades per a 

l’estrena d’El barber de Ratilla. És l’esde

veniment de l’any... i no només perquè obre la 

temporada del Teatre de l’Òpera de Ratington!

Somrient satisfet, Sherlocko em va ensenyar 

dues entrades per a la funció de gala.  

Mentrestant, Miss Piccadilly anava d’una ha

bitació a l’altra a una velocitat endimoniada. 
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—El seu vestit de nit l’espera a l’habitació, 

Mister Stilton! —em va dir, atrafegada i con

centradíssima com sempre.

—Miss Piccadilly! —la va cridar Sherlocko—, 

quan pugui, jo també necessitaré la meva...

—Ho sé! —va replicar la majordoma—. La seva 

bufanda setinada de color blau fosc! La 

que es posa en les grans ocasions! Ara l’hi porto!

Al cap de no res, l’eficient majordoma va 

reaparèixer portant un carret on hi havia la 

bufanda ben plegada. Al seu costat n’hi havia 

una altra de color groc gruyère.

—I naturalment aquesta és la seva, Stilton!

Sherlocko estava molt satisfet.

—Excel·lent, Miss Piccadilly! Vostè sempre va 

un pas endavant! I també s’ha ocupat de... Uhm, 

del que li vaig encarregar?

—I tant! He collit dotze roses de la  terras

sa... i les he enviat directament a vostèjasapqui!

Sherlocko tenia els ulls brillants i estava vi

siblement satisfet.
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—Naturalment —va afegir la majordoma—, ho 

he fet tot amb molta cura, perquè ja se sap que...

no hi ha rosa
                         sense espines!
—Uhm... —va replicar ell, pensatiu.

—Ah, Sir Sherlocko... —va afegir Miss Pic ca

dilly—, m’he permès una altra iniciativa: des

prés de l’espectacle, he reservat un sopar per a 

dues persones al restaurant La Campaneta d’Or...

—No hauria pogut pensar en res millor, Miss 

Piccadilly! —va replicar ell, ufanós.

Jo vaig dreçar les orelles: un sopar ? Al 

restaurant més exclusiu de la ciutat?!

Per mil mozzarelles, quina bona notícia. Ja 

m’estava llepant els bigotis!

No vaig poder reprimir l’entusiasme i vaig 

exclamar tot content:

—Gràcies, gràcies, gràcies, Sir Sherlocko! Em 

venia tant de gust anar una nit  a  l’Òpera! 
I acabarho amb les delícies de La Campaneta 

d’Or... serà senzillament extrarràtic!
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Sherlocko em va mirar com si tingués una 

taqueta a la seva bufanda.

—Però què insinua, Stilton? Suposo que no 

es pensa que JO el vull convidar a VOSTÈ al 

restaurant , oi?! Ratatxus, no diguem bes

tieses! Faci el favor de concentrarse! REGLA 

IMPORTANT PER A UN BON DETECTIU: ESTAR 

SEMPRE ALERTA!

Després es va allunyar dient:

—I ara vagi a emprovarse el vestit! Aquesta nit 

tot ha d’anar com una seda... Ens espera la veu 

melindrosa de Miss Ratel·la Dorremí!

Després, el meu amic detectiu es va tancar al 

sherlodespatx , xiulant tot feliç. Jo me’l 

vaig mirar perplex, però Miss Piccadilly em va 

picar l’ullet amb complicitat...

PLINK!

 
  Una  investigació pot sorgir 

T2_0010317406 SherlockoCAT_El teatre encantat_Int006-128.indd   16T2_0010317406 SherlockoCAT_El teatre encantat_Int006-128.indd   16 1/2/23   12:521/2/23   12:52




