
Crítica teatral

La novel·la negra ha evolucionat 
molt en més de mig segle des de la 
primera versió de La ratonera. Això no 
treu que el gènere hagi tingut els seus 
mestres contemporanis. Un d’aquests 
és Agatha Christie. Impertorbable, pre-
visible, prolífi ca, misteriosa, enigmàti-
ca i sovint cruel amb els seus personat-
ges, l’autora de més de vuitanta obres 
de narrativa i teatre, portada sovint al 
cinema amb títols cèlebres, i creadora 
detectivesca dels personatges de fi cció 
Hercule Poirot i Miss Marple, aguan-
ta cada vegada més amb l’aura d’un 
temps on el crim no era gens matusser 
i esdevenia gairebé un art.

La ratonera va néixer com a guió ra-
diofònic de l’època per passar després 
a narració literària i, posteriorment, a 
versió teatral. I això es nota perquè 
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la trama manté aquesta estructura de 
base narrativa a través dels diversos 
personatges i, sobretot, en boca del 
presumpte sergent Trotter que acaba 
portant la batuta de la investigació. 
Agatha Christie té la sufi cient habilitat 
per no deixar només la trama en el clàs-
sic triangle mort, sospitosos i desenllaç, 
sinó que hi aporta una raó de fons per 
explicar quins motius mouen els crimi-
nals a executar els seus crims.

La trama té lloc al saló noble d’una 
mansió victoriana —una escenografi a 
força efectista reforçada amb foscos 
i penombres— que s’estrena aquella 

la companyia els fa la feina difícil i els 
aclareix tots els dubtes, no sense un 
punt de sorpresa.

La posada en escena ha fet que els 
personatges tinguin una caracteritza-
ció volgudament encarcarada i tibant, 
a l’estil de la vella escola, per mantenir 
l’ambientació original a la dècada dels 
anys quaranta del segle passat. Ai, si 
Agatha Christie hagués nascut a l’era 
del telèfon mòbil, quantes trames no 
hauria hagut de resoldre d’una altra 
manera! Aquí, amb un vell telèfon 
negre de cordó i una línia telefònica 
tallada n’hi ha prou.

L’obra peca d’excés. Avui dia, acos-
tumats al ritme trepidant de les sèri-
es i pel·lícules del gènere, dues peces 
d’una hora, amb entreacte, per resol-
dre un assassinat —o més d’un—, en 
teatre, es fan llargues i arrosseguen, a 
més, el llast comentat abans de la base 
narrativa i radiofònica. Fa la impressió 
que si, enmig de la representació, un 
tanqués els ulls, és com si es trobés al 
costat d’un antic aparell radiofònic 
Telefunken esmolant l’oïda i la ima-
ginació. És el perill de posar cara i veu 
a personatges de la fi cció literària: a 
vegades es desmitifi ca la imatge que 
cadascú en té. La companyia, però, 
fa mans i mànigues perquè no sigui 
així i aguanta el repte, com si Agat-
ha Christie estigués encara espiant-los 
des de darrere les bambolines, com la 
primera nit d’estrena.
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Crítica literària

Parlar i escriure bé
En un primer moment, el nombre de 

pàgines pot espantar una mica. Però no. 
Veureu com és una eina amable, molt 
útil, amb una presentació innovadora i 
amb índexs fi nals complets. Pot ser un 
bon regal per a qualsevol ocasió i per-
sona, més ara que iniciem un nou curs. 
Segons els autors, el llibre ha sorgit de 
les preguntes dels seus alumnes que no 
sabien on anar a trobar les respostes, 
i s’inspira en el Practical English Usa-
ge de Michael Swan un clàssic a Gran 
Bretanya.

És la primera gramàtica d’ús de la 
llengua catalana ordenada alfabètica-
ment que permet trobar sense compli-
cacions la solució a problemes en l’ús 
de la llengua per tal d’agilitzar la cerca 
d’un terme. Adreçada a tot tipus d’usua-
ris (estudiants, professors, estrangers...) 
també fa la diferència entre l’ús oral i 
escrit de la llengua de manera clara i 
senzilla. Entenc que no és per a especi-
alistes sinó per a usuaris «normals» de 
la llengua.

Els dubtes a l’hora de fer ús de la llen-
gua són nombrosos. Parlem i escrivim no 
del tot bé i val la pena esmerçar-s’hi. És 
una eina d’ús per a tothom, fàcilment 
manejable i amb exemples i explicaci-
ons senzilles d’ús corrent incorporant 
expressions errònies, ratllades, que 

ques territorials. Amb la fragmentació 
del llatí vulgar per la caiguda de l’imperi 
romà (segle V dC) es va donar pas al que 
coneixem com a llengües romàniques 
(de la Romània): el galaicoportuguès, 
el castellà, el català, l’occità, el francès, 
el sard...). Essent difícil precisar quan el 
català esdevé una llengua diferenciada 
de la llatina. Els primers documents es-
crits són de tipus religiós i jurídic; alguns 
exemples: del segle XI (Greuges de Greu-
ges de Guitard Isarn, senyor de Caboet, 
Jurament de Radulf Oriol a Ramon IV 
de Pallars Jussà), segle XII (Greuges dels 
homes de Sant Pere de Graudescales i 
els Greuges dels Homes d’Hostafrancs 
de Sió), segle XIII (Homilies d’Organyà, 
amb infl uència occitana: en el Concili 
de Tours l’Església demana traduir les 
homilies in rusticam Romanam lingua a 
fi  que el poble entengués el que es deia). 
La contribució més important a la crea-
ció de la llengua literària fou l’obra del 
mallorquí Ramon Llull (1232-ca. 1316). 
I és al XV, amb la poesia d’Ausiàs March 
lliure d’occitanismes, que s’assoleix la 

podem fer habitualment a fi  de poder 
corregir-les. Algun exemple, el tema de 
les hores (aneu a la lletra H), o bé, els 
números (aneu a la lletra N), que poden 
suposar certa complexitat, són explicats 
a bastament i amb claredat. Sabeu quan 
s’ha d’escriure què, per què, per a què? 
Pensar amb o pensar en? Oi que dub-
tem? No cal ser expert en res, només 
cal tenir ganes de parlar i escriure bé 
la llengua. 

A grans trets, l’origen de la llengua 
catalana se situa cap allà els segles VII-
VIII (oral, evolucionada i diferenciada 
de la llatina) i el segle XII (escrita; te-
nint en compte que ja al segle IX es 
redacten documents quotidians, per 
exemple, testaments). El document més 
antic és el de la consagració de la Seu 
d’Urgell el 839 on apareixen topònims 
amb fonètica catalana. Va ser amb la 
vinguda dels romans a la costa medi-
terrània (Empúries, 218 aC) que el llatí 
parlat es va barrejar amb les llengües 
dels nadius (iber, celta, fenici, grec...) i 
s’establien així particularitats lingüísti-
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mateixa nit com a casa rural, bloque-
jada per una tempesta de neu, i amb 
cinc hostes que hi arriben, quatre amb 
reserva i un per atzar. Al costat de la 
jove parella que regenta la mansió, 
apareix també, suant i amb esquís en-
mig de la neu, el que es presenta com 
a sergent de la policia, seguint la pista 
d’un assassinat comès a la població.

I no diré res més. Tothom es fa sos-
pitós i l’objectiu de l’obra és aquest. 
Però sempre hi ha algú que no és qui 
diu que és i algú altre que deslloriga 
la incògnita i resol el cas. Poden estar 
tranquils, doncs, els espectadors, que 
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Els protagonistes de La ratonera al complet, amb cara de sospitosos, tal com els 
va crear Agatha Christie.

normalització lingüística.No és la inten-
ció, ni el lloc, de fer un recorregut pels 
orígens de la llengua. Però sí que és el 
lloc de recordar que podem, hem, de 
parlar i escriure millor de com ho fem. 
D’aquí ve el comentari sobre una gra-
màtica que ens hi pot ajudar.


