
 

 
  

El misteri de l’hotel La 
Gran Casa Marrò 
Lila 

Aquesta historia va sobre una familia que decideixen anar de vacances a un hotel pero… Hi ha una 

cosa que ningu s’espera  

 



 
  

Deixeu-me que us expliqui una historia. La Marta i la Núria, que eren parella, a l’estiu del 

2011 van decidir anar a un hotel que es deia La Gran Casa Marró. Semblava bona idea! 

Van reunir a les seves filles per dir-los que anaven a un hotel: 

 -Noies! Anem de vacances a un hotel! - A la Lila, la germana mitjana, no li semblava bona 

idea, tenia el pressentiment de que alguna cosa no sortiria bé, però la Vic, la filla gran, va 

començar a cridar: 

 -Si! Per fi! He estat esperant això tot l’any! Si!  

Mentrestant, la Lila va anar d'amagades a l'habitació de les seves mares perquè estava 

escoltant la veu de la seva mare dient unes paraules molt estranyes. Va veure una cosa que 

semblava una vareta, la seva mare la tenia a les mans!  

La Lila va pensar:  

-Que és aquella cosa que apunta amb la vareta? Sembla una olla molt grossa i... Que vol dir 

amb aquelles paraules tant estranyes? 

De cop i volta va arribar la Mar, germana petita, i li va dir a la Lila:  

-Que ja estàs espiant a la mama? La Lila va fer un bot de l’ensurt. 

–Hola Mar! Què fas aquí?... No estava espiant a la mama! Per cert què fas tu aquí?! 

-Salvar-te! Com la mama et vegi aquí et mata!- La Lila va decidir ignorar-la i la Marta va 

cridar:  

- Nenes es anem al hotel ja!  

Al cotxe la Lila va tornar a escoltar a la Núria dient paraules molt estranyes. Va intentar 

dormir  per no posar-se nerviosa.  

A l’arribar a l’hotel van anar cap a les habitacions, quan ja estaven instal·lades van escoltar 

crits que ve 

.nien de l'habitació de la Vic, van anar corrents i van veure que s’estava ofegant i van 

intentar ajudar-la.  

De sobte, es va tancar la porta van donar la volta mirant a la porta i van veure que havia 

entrat la Núria amb una vareta. La Mar li va dir:  

-Mama? Per què no ens ajudes amb la Vic? Això es una vareta?- I va anar a abraçar-la  

però la Lila la va apartar i li va dir: 

-Mar no t’apropis, no es la mama- La Núria els i  va dir:  

-No us apropeu o la mato! 

Quan la Núria va marxar la Mar es va apropar a la Vic per veure si respirava, però no 

respirava i la Lila i la Mar van començar a plorar. La Núria va tornar a l'habitació per què 

escoltava plors. La Marta es va aixecar a veure aigua i va veure que a l'habitació no hi havia 

ningú i es va espantar molt. Va anar corrents a l'habitació de la Vic i va obrir la porta de cop. 

Va veure a la Mar i a la Lila tirades al terra amb la Vic als braços i totes dues plorant, la 

Núria amenaçant a la Lila i a la Mar dient-los que si li deien a la Marta acabarien com la Vic. 



La Marta li va començar a dir que què feia i la Núria seguia dient que ella no havia fet res. 

Però la Marta es va cansar i va decidir agafar el que més a prop tenia, que era una ampolla 

de vidre, i li va trencar en el cap, la Núria, del cop va caure i  es va donar un cop tan fort 

amb la tauleta de nit que ja no es va despertar.  

Després de 5 anys la Marta, la Lila i la Mar seguien investigant què li havia passat a la Núria 

per què hagués matat a la Vic, finalment van trobar una resposta. La va trobar la Mar. Va 

ser algo així:  

-Mama Lila, he somiat una cosa molt estranya, he somiat que la mama Núria em deia què li 

havia passat per poder arribar a matar a la Vic, però em vaig despertar abans de que m’ho 

arribes a dir. 

La Marta es va sorprendre molt, igual que la Lila. A partir d’aquell dia van començar a 

investigar cada cop mes i mes fins que un dia  la Lila va trobar el perquè, va ser una cosa 

així:  

-Noies, he trobat el perquè! A la Núria la va envair una força i va fer que matés a la Vic. 

La força que va envair a la Núria venia a venjar-se ja que la Núria no havia pogut matar a 

les demés, no parava de molestar-les per aconseguir el seu objectiu, matar-les. La Marta va 

decidir formar un grup on explicava tot el que el que havia passat. 

La Lila va despertar i es va adonar que tot el que havia passat havia estat un somni. 
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