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RESOLDRE UN ENIGMÀTIC CAS CRIMINAL MENTRE ET FAS LA PERMANENT

El misteriós cas de les tisores assassines

Deixant de banda aquests
musicals de Broadway o el
West End que tendeixen a
eternitzar-se a la cartellera,
quines són les obres teatrals
que, en aquests moments, fa
més anys que s’estan repre-
sentant de manera continua-
da en una mateixa ciutat?
Una d’aquestes, la més dra-

màtica, la teniu encara ben
present, perquè acaba d’aban-
donar el Teatre Apolo des-
prés d’haver omplert durant
molts mesos: parlo –natural-
ment– de La ratera, la peça
escènica d’Agatha Christie
que va arribar als escena-
ris de Londres el 1952, i que
allà continua, tan inamovible
com el mateix Big Ben.
Però si ens posem una mi-

ca més frívols, ens n’hem
d’anar cap a Boston, la ciu-
tat on es va estrenar Shear
Madness fa justament ara
35 anys. I encara que l’una
es prengui les coses seriosa-
ment i l’altra amb molt d’hu-
mor, el cas és que totes dues
obres comparteixen un tret
comú: a les dues es produei-
xen fets criminals que dei-
xen algun cadàver de tant en
tant al seu pas (en el cas de
La ratera, un grapat; ja sabeu
que a les obres de la senyora
Christie es mata molt), i a les
dues, l’espectador es passa
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Els protagonistes de l’obra investiguen el misteriós assassinat d’una veïna.

tota l’estona analitzant pistes
per donar un cop de mà als
representants de la llei i l’or-
dre encarregats del cas.
Això sí: com que a Chris-

tie no li agradava deixar caps

per lligar, al final de la seva
obra coneixem la ment cri-
minal que ho ha ordit tot, i
se’ns demana que no revelem
als futurs espectadors la se-
va identitat. Però al final de

l’interactiu thriller còmic que
l’autor alemany Paul Pörtner
va estrenar –ja llavors amb
notable èxit– el 1963, i que
després va ser exportat i re-
pentinat als Estats Units, tant
se val com van anar les coses
ahir, perquè avui pot passar
que l’assassí o l’assassina si-
gui algú altre. I tot dependrà
de vosaltres.
Aquí, a la perruqueria uni-

sex de barri on té lloc tota
l’acció, la vostra sagacitat
determinarà el curs de la in-
vestigació. Si vau veure l’es-
pectacle quan es va estrenar
per primer cop al Victòria el
1987, o quan –i com torna a
passar ara mateix– el va diri-
gir Abel Folk fa vuit anys al
Borràs (per cert, també Ca-
sanovas, Beth i Comes repe-
teixen visita al perruquer),
ja sabeu que avui tant els
clients de l’establiment com
el barri sencer estan ben es-
valotats: una veïna respec-
table ha sigut assassinada
utilitzant un objecte punxe-
gut d’aquests que es troben a
qualsevol perruqueria.
I no vull dir més, per no

contaminar amb massa da-
des les vostres pròpies inda-
gacions. Només us cal saber
que aquí fins i tot les notícies
que s’escolten per la ràdio o
que comenten els clients can-
vien dia a dia.
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