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El grup de rock preferit de la Baggy actua 
a Baskerville i els fans estan molt impacients per 

veure’ls tocar. Un d’ells, però, té un regal preparat 
per als músics que aixecarà algunes sospites... La Sam, 
en canvi, és una apassionada del patinatge sobre gel, 

i no dubtarà ni un moment a saltar a la pista 
per resoldre un robatori misteriós!
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1
Rock and roll 
a tot drap

om ja sabeu, les meves germanes 
Bessy i Baggy són dues dormile-
gues de campionat i quasi sem-
pre sóc l’única que es desperta 
abans de l’hora de berenar... Però 

aquell matí les coses van anar d’una altra mane-
ra. Acabava de sortir el sol, quan la música llu-
nyana d’una guitarra elèctrica va envair l’habi-
tació de la Sam: era un so fluixet, però, tot i això,
la Baggy, que en general no la desperta ni un cop 
de canó d’artilleria, va obrir els ulls de bat a bat 
i es va posar a cantar:
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—«I corre, corre cap al sooool!».
Aquella cançó ja li havia sentit can-
tar un milió de vegades. Era la seva 

preferida, perquè, tal com li agra-
dava repetir, el rock and roll és 
ideal per desfogar-se... I quan 
la meva germana s’entrena, no 

hi ha qui l’aturi! Per a mi era 
més aviat una tortura per fer-me 

esclatar els timpans. En canvi, la Baggy 
estava més contenta que un gínjol cada cop 

que l’escoltava i no hi havia manera que tingués 
les ales quietes ni un segon.

—Noies, algú ha posat la cançó d’en Henry 
Bemolls! —va exclamar, fent uns ulls com unes 
taronges.

A les notes, s’hi va unir una veu inconfusible, 
mig de gallina, mig de cuiner italià. La mateixa 
que havia engegat a passeig moltes de les meves 
tardes.
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—Però és que sembla ben bé la veu d’en... 
Henry Bemolls!!! —va exclamar la Baggy—. 
Me’n vaig a descobrir-ho ara mateix!

—Pels enagos de la iaia Teresa, però què pas-
sa?! —va dir rondinant la Bessy, que, amb tant 
de xivarri, s’havia despertat.

—Es diu rock and roll, noies! —va respondre 
la Baggy, ras i curt, i va tocar el dos per la finestra
a velocitat supersònica cap a aquella música.

—Però què li ha agafat?! —va preguntar la 
Bessy.

Jo em vaig encongir d’ales sense saber què res-
pondre. Però tot aquell entusiasme m’havia pi-
cat la curiositat: ensumava la flaire d’una nova
història per explicar. Així que vaig agafar la 
meva llibreta de notes groga i em vaig posar a 
seguir-la més de pressa que un llamp!

—On aneu? Espereu-me! —va dir-nos, rondi-
nant, la Bessy, volant fins al nostre costat. I així,
en un tres i no res, vam ser davant del grup pre-
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ferit de la Baggy. Els sonars de la meva germane-
ta no s’havien equivocat... Era ell en persona: el 
genial Bemolls! I el meu nas d’escriptora tampoc 
no m’havia fallat. La casa que en Bemolls havia 
llogat era el lloc perfecte per a una història plena 
d’intriga i sorpreses. Un gran edifici de maons
vermells envoltat d’un bosc d’alzines secular. La 
teulada inclinada era de pissarra fosca i brillant, 
amb una xemeneia pintada de blanc que s’alça-
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va entre els arbres com la torre d’un castell en-
cantat. A Anglaterra se’n diu cottage i és el tipus 
de casa on m’agradaria viure: petita, en ple bosc 
i enmig del silenci i de la tranquil·litat. Sembla-
va treta d’un conte, només que, en comptes de 
fades i follets, hi sortien quatre músics esbojar-
rats.

—Hi són tots! —va exclamar la meva germa-
na, sospirant de felicitat.
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—Però què hi fan aquí, a Baskerville? —va 
preguntar la Bessy.

Vam estar escoltant d’amagat les converses 
d’aquells nois i vam descobrir que havien llogat 
aquella casa per compondre el seu nou àlbum 
lluny del caos de la ciutat. I, en efecte, la taula 
era tota plena de partitures en les quals anaven 
apuntant el resultat de les seves improvisa cions... 
Pel sonar de la meva iaia! Estaven creant noves 
cançons!
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—Mira, aquell és en Frank Pastetes —ens va 
explicar la Baggy, assenyalant un noi grassonet 
que amb les seves manasses colpejava una dotze-
na de bombos.

—Sentiu quin ritme? És molt bo! Penseu que 
va començar a tocar la bateria amb cassoles bui-
des quan només tenia tres anys! —va explicar la 
meva germana.

—Doncs devia haver-ne buidat unes quantes 
abans d’arribar a ser tan bo. Mira quina panxa! 
—va comentar la Bessy, tapant-se les orelles.

La Baggy no li va fer cas i va continuar presen-
tant els altres components del grup.

—I aquell és en Michael Guishon. Quan toca 
el saxo es concentra tant que es queda immòbil 
com una estàtua de guix. Un fenomen!

—Em sembla que no n’hi ha per tant... Però, 
respira algun cop? —va xiuxiuejar la Bessy, pre-
ocupada.

—I finalment, hi ha la Jennyfer Drapet, l’úni-
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ca noia del grup. —Era una dona rossa i prima, 
que duia un vestit fins als peus fet amb diverses
teles de tots colors.— Té un gran talent! Toca el 
piano i molts altres instruments... —va explicar 
la meva germana.

—Però, que no mira mai cap revista de moda? 
—va preguntar horroritzada la Bessy, interrom-
pent-la—. Va vestida com un espantaocells!!!

—No et permeto que parlis així de la Jenny! 
—va saltar la Baggy.

—No és culpa meva que s’hagi posat les corti-
nes de la dutxa! —va continuar l’experta en 
moda.

Quan totes dues estaven a punt de començar 
una picabaralla de les seves, en Henry Bemolls 
va entrar a l’habitació amb una gran cistella de 
fruita fresca, flors oloroses i galetes acabades de
sortir del forn.

—Aqu... est... oh... és ell en per... sona... —va 
dir balbucejant la Baggy, emocionadíssima. Ens 
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va mirar sense poder pronunciar cap més paraula 
i es va desmaiar sobre les nostres ales.

—Ja ho dic jo, que aquesta música no es pot 
aguantar! —va comentar la Bessy, tot sacsejant 
el cap.
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