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Marc sempre ha volgut saber què amaga la casa 
Folch, un casalot sobre el qual circulen llegendes si-
nistres. Per això, decideix dedicar-li un número espe-
cial de la revista de l’institut. Però Marc no estarà sol 
en la seua investigació.

TEMÀTICA: cases encantades, memòria històrica

GÈNERE: narrativa de misteri

EDUCACIÓ EMOCIONAL: gràcies al protagonis-
me d’un grup d’adolescents que descobreixen 
històries fosques patides per joves del passat, la 
novel·la genera molta empatia amb la persona 
que la llig.

CLAUS PER A LA LECTURA
El misteri
Per damunt de tot, El misteri de la casa Folch és una 
novel·la d’intriga basada en la fascinació que exer-
ceixen les grans cases abandonades i les històries de 
fantasmes que se’ls atribueixen. Per tant, és una nar-
ració que manté l’interés fins a l’última pàgina.

La investigació
Marc, el protagonista, enceta una recerca per a saber 
quin fonament tenen les llegendes que circulen so-
bre la mansió. Per a fer-ho, utilitza recursos a l’abast 
de qualsevol estudiant actual. Això ens ajuda a de-
mostrar que, quan hi ha interés, l’alumnat pot ser un 
autèntic creador de coneixements. 

La memòria històrica
Més enllà del misteri de la novel·la i de l’element fan-
tàstic que conté, l’autor s’inspira en fets reals: la des-
aparició de persones joves durant la dictadura fran-
quista i el fosc paper que hi van exercir determinats 
orfenats. Per això, en les últimes pàgines planteja, 
obertament, el dilema moral que representa, per a la 
societat en conjunt, la investigació d’aquest passat.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  El documental Els internats de la por, dispo-
nible en Internet, aborda els fets reals que 
inspiren aquesta novel·la.

  Si al vostre alumnat li ha agradat la temà-
tica del llibre, podeu recomanar-li altres 
novel·les com La mèdium, de Silvestre Vila-
plana, o Ànimes negres, del mateix Leandro 
Sagristà.


