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La família Dalmau 
se’n van de vacances 
a una masia dels afores 
de Moltmort. Però 
el que havien de ser 
uns dies de pau 
i tranquil·litat
es transforma en 
una aventura trepidant, 
amb aparicions 
fantasmagòriques, 
sorolls misteriosos, 
passadissos subterranis 
i cambres secretes.
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Vols que 
t’expliquem 

una història de fantasmes? 
Doncs posa’t còmode 

i comença a llegir!
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Plovia a bots i barrals. El rentaparabrises 
del cotxe no donava a l’abast per tal d’esbandir 
l’aigua que queia damunt del vidre. La mare 
conduïa massa ràpid pel gust del pare, que no pa-
rava de demanar-li que afluixés la velocitat; ella, 
concentrada al volant, li deia que deixés de re-
mugar i de barallar-se amb el GPS, que semblava 
espatllat, i que agafés el mapa de la zona. Per aca-
bar-ho d’adobar, els meus germans no paraven de 
fer-se la guitza des que havíem sortit de casa. 
Quin panorama més engrescador!

Les nostres vacances començaven mogudetes: 
perduts i enmig d’una tempesta espectacular! 
Sobre els nostres caps, sense avisar, un llamp i un 
tro van esclatar alhora. El retruny eixordador va 
aconseguir que callessin tots de cop. Dins del 
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cot xe va regnar el silenci durant uns segons, fins 
que un altre llamp esfereïdor va esquinçar el cel 
davant nostre. La meva germana gran va deixar 
anar un xisclet llarg i agut, més propi d’un bulli-
dor d’aigua que d’una noia de setze anys.

–Martina, para de xisclar! –va dir la mare–. 
Fas més por tu que la tempesta!

A la mare tampoc li fan cap gràcia els llamps i 
els trons, però no recordo que mai, i això que tinc 
catorze anys, nous de trinca, hagi perdut els pa-
pers per res. La Martina, encara que no li agradi, 
cada dia se li assembla més. No només físicament, 
he de reconèixer que és tan bonica com la mare. 
També s’hi assembla en les aficions i en les peti-
tes manies.

De fet, quan acabi el batxillerat vol estudiar 
història, i segurament acabarà sent restauradora 
d’art com la mare. Ah! i, això em fa molta gràcia, 
intenta imitar-la quan deixa anar, en un to ceri-
moniós i greu, sentències sobre el que considera 
important. La mare i la meva germana dominen 
qualsevol situació i no les veus mai alçar la veu. 
Bé, en el cas de la Martina, gairebé mai. Li fan 
terror les tempestes.

Ui, que em perdo. On érem? Ah, sota la pluja 
com els de Sanaüja, que diria el meu pare, tan 
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amant dels refranys, a punt d’arribar a un vell 
casalot.

Aquell estiu tocava turisme rural. Però el 
pare, en comptes de preguntar, demanar re-
ferències sobre una masia, o buscar-la en aquell 
llibre que tenia la mare i que semblava tan fia-
ble, no, de cap manera!, havia trobat a Internet 
un vell mas que es llogava i havia fet la reserva 
refiant-se únicament de les fotos de la casa, però 
sense haver parlat personalment amb els pro-
pietaris. Senzillament, la descripció de la casa i 
del seu entorn tranquil l’havien convençut. A 
més, al pare li havia fet gràcia el nom del poble: 
Moltmort. Va dir-nos que ja que la mare volia 
passar les vacances en un lloc allu-nyat del tu-
risme massiu, un poble amb aquest nom pro-
metia. El preu de l’estada era molt raonable. I, a 
més, hi havia una coincidència ben curiosa: el 
mas portava el nom de la nostra família. Es deia 
Can Dalmau.

La mare, tan assenyada, li va dir que allò era 
pitjor que una cita a cegues. Ella hauria actuat 
d’una altra manera si hagués tingut temps 
d’ocupar-se’n. Però els últims dos mesos havia es-
tat impartint un curs de tècniques de restauració 
de pintura mural a The Courtauld Institute of 
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Art, a Londres, i pràcticament havia arribat amb 
el temps just per fer les maletes.

Per cert, m’hauria de presentar: em dic Da-
niela i vull explicar-vos una història de fantas-
mes.
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Feia gairebé dues hores que havíem sortit 
de casa i el cel s’havia anat tapant a mesura que 
ens acostàvem al nostre destí estiuenc. Érem 
dintre el cotxe, ple com un ou, sota una pluja 
intensa. La mare, al volant, i el pare, amb el nas 
enganxat al vidre intentant veure alguna cosa. I 
el meu germà petit, el Joan, preguntant una ve-
gada i una altra, com un corcó, quant faltava per 
arribar-hi.

–Frenaaaa! –va cridar el pare–. He vist el car-
tell de la casa!

–On? On l’has vist? Jo no he vist res –va dir 
la mare mentre frenava suaument, cosa que vam 
agrair els tres que anàvem darrere, ja que si no 
hauríem anat a parar de morros contra els res-
patllers dels seients del davant, tot i dur els cin-
turons de seguretat.
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–Gira cua i agafa el primer trencall a la dreta 
–li va indicar, tot content de la seva troballa.

–Però si encara no hem arribat al poble! Hau-
ríem d’haver agafat el trencall que posa «Molt-
mort», però jo no l’he vist –va dir la mare.

–Quan hi arribarem? Falta molt, encara? 
Tinc pipí... –El Joan es queixava i repetia la pre-
gunta cada cinc minuts.

–Para de queixar-te, nen, sembles un bebè –va 
dir la Martina.

–No soc un bebè! Tinc set anys i tinc pipí i 
vull arribar!

–T’hauràs d’aguantar una mica, barrufet –va 
dir el pare–. Reina, m’has sentit? Mira, aquí la 
carretera s’eixampla. Aprofita aquest revolt i tor-
nem enrere...

La mare va seguir les indicacions sense perdre la 
calma i aviat va aparèixer un rètol escrit per una mà 
poc destra que anunciava «Can Dalmau, 1 km». El 
cotxe va començar a botar tan bon punt va agafar el 
trencall. El camí no estava asfaltat. Era bonyegut i 
pedregós. El nostre cotxe no era un quatre per qua-
tre sinó un cotxe familiar, vell i atrotinat, poc indi-
cat per rodar per un terreny ple d’esvorancs.

–Corre, mama, corre! Que divertit! –reia el 
Joan a cada bot.
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Després d’uns quants metres i uns quants so-
tracs, el cotxe va quedar aturat, amb les rodes del 
darrere ensorrades dins el fang i patinant com 
embogides.

–Alça, Manela! Ara sí que hem begut oli! 
Mala peça al teler. I què hem de fer? Vendre la 
casa i anar a lloguer...

–Amor, avisa quan acabis la llista de frases fe-
tes –va dir la mare sense perdre la calma.

El pare va seguir remugant mentre la mare es 
posava a donar ordres.

–Nen, nenes, descordeu-vos els cinturons de 
seguretat. Daniela, agafa les capelines. Les tro-
baràs a la bossa groga que hi ha al darrere. Passa-
les, que tothom es posi la seva. Vigileu que les fi-
nestres estiguin ben tancades o entrarà aigua; 
Joan, això sobretot va per tu. Eduard, haurem de 
caminar. Crec que som a prop de la casa. Potser ja 
han vist els llums del cotxe.

–Vols dir que cal que sortim tots, amb l’aiguat 
que cau? –va preguntar el pare.

–No ens farà cap mal, només és aigua. Tan-
quem bé el cotxe i anem a demanar ajuda als de 
la casa. No penso deixar les criatures soles amb 
aquesta tempesta.

–Jo no soc una criatura, mare –va dir la Martina.
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–D’acord, princesa. Doncs queda’t dintre el 
cotxe i esperes que tornem a buscar-te.

Un tro impressionant va ressonar en la foscor.
–Ni parlar-ne! –va exclamar la poruga de la 

meva germana.
Mentre ens posàvem les capelines, em vaig 

fixar que fora no se’n veien tres dalt d’un ruc. 
Eren les set de la tarda i semblava negra nit, un 
fet inusual tenint en compte que els dies d’estiu 
eren meravellosament llargs i fins tocades les 
nou no començava a fer-se fosc.

–Agafem les llanternes? –vaig preguntar, ex-
citada pel que semblava l’inici d’una bona aven-
tura–. Les haurem d’embolicar amb bosses de 
plàstic o es faran malbé amb tanta pluja.

M’agraden les coses ben organitzades. Sóc 
molt previsora. Aquest any, a l’escola, decidiran 
quins seran els monitors d’esplai per a les colò-
nies de l’any vinent. Sí, l’heu encertat: m’agradaria 
que m’escollissin per fer de monitora i portar el 
grup dels més petits de primària.

Dins del cotxe, tot era activitat. La Martina es 
bellugava endavant i endarrere, intentant inútil-
ment trobar una mica de cobertura per al mòbil; 
el pare es barallava amb el GPS, tocant la panta-
lla, desesperat, mentre una veu robòtica femeni-
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na li donava indicacions contradictòries des de 
l’aparell; i el meu germà petit feia comèdia, cri-
dant «uhhh, uhhh», com si fos un fantasma i 
movent el gran impermeable groc amunt i avall. 
La mare ens observava, pacient, però cap de nos-
altres feia el primer pas per sortir del cotxe. Se-
guia plovent a dojo.

–Silenci! –va dir de sobte la mare–. Pareu un 
moment!

Òndia! El to de la seva veu va fer que ens 
quedéssim quiets com estàtues. Mentre ella ne-
tejava amb la mà el baf que hi havia a la fines-
treta de la seva porta es va sentir molt baixeta la 
veu del Joan que deia «què passa, mama?», que 
va ser contestat amb un «sssst» general. Vam ob-
servar amb prudència l’exterior. La veritat és 
que no sabíem què passava. El Joan, aprofitant 
que el vidre estava entelat, va dibuixar dos ulls 
a la seva finestreta mentre imitava un riure si-
nistre.

–Crec que aquí al davant s’ha mogut alguna 
cosa, Eduard.

Una esgarrifança em va recórrer l’esquena.
–Bet, estimada –va dir el pare intentant tran-

quil·litzar-nos–, deu haver estat una d’aquestes 
branques que, amb el vent que bufa...
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–Calla! No ho has sentit? –el va interrompre 
la mare–. Ara va cap al darrere. Aquí fora hi ha 
algú.

–Mama, no facis broma –deia amb un fil de 
veu la Martina, mentre enfocava l’exterior amb 
la seva lot.

Un cop sec va sonar darrere el cotxe. Tots ens 
vam girar i vam apuntar alhora amb les llanter-
nes la finestra posterior.

–Què és aquest soroll? –va preguntar, plorosa, 
la Martina.

Una ombra terrorífica es movia darrere el cotxe.
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Si t’ha agradat  
aquesta història,  
ves a

Hi trobaràs tota la informació sobre 
els nostres llibres: 

• Novetats 
• Notícies 
• Entrevistes 
• Vídeos 

I moltes coses més!


