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La bondat és un caprici temperamental.

Livro do Desassossego.
Fernando Pessoa (18881935) 
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Feia dos mesos que al Fedor se l’havia acabat el subsidi 
d’atur. Fins ara, havia enviat centenars de currículums, a 
més  de  fer  desenes  d’entrevistes.  Enrere  quedaven  els 
dotze anys de treball en una empresa d’arts gràfiques com 
a auxiliar  administratiu.  L'empresa en un expedient de 
regulació d’ocupació el va fer fora. Estava casat, però no 
tenia fills. La seva dona treballava a l’àrea financera d’un 
partit  polític  com  a  tresorera.  Aquesta  situació 
d’inactivitat  laboral  provocava certa  tensió  a  la  relació. 
Ella creia que no feia prou per trobar una feina. Ell per 
combatre aquesta angoixa va decidir apuntar-se a un curs 
per desocupats de com crear la teva pròpia empresa. Al 
final  del  curs  va fer  un projecte  sobre  la  creació d’una 
agència de detectius. Hi va posar molt entusiasme, donat 
que des de petit  tenia un gran interès per les  històries 
d’intriga i misteri. Era un devot dels episodis de Sherlock 
Holmes  i  el  Doctor  Watson.  Així  que,  va  decidir  fer 
realitat la idea. 

Un determinat dia es va vestir decorós per anar a veure al 
seu pare, un advocat de renom. Feia un temps que no li 
parlava des de que aquest va ser inculpat en un cas de 
tràfic d’influències. El fet va disgustar molt al Fedor. 

Quan va arribar  al  despatx,  una mica intranquil  per la 
situació, va fer sonar el timbre de la porta. El va obrir la 
secretaria que va fer-lo passar a una sala d’espera. Al cap 
d’uns cinc minuts va aparèixer el seu pare. Estava més 
prim que de costum degut a les circumstàncies. 

- Hola pare -va dir-li amb veu càlida. 

- Entra al meu despatx i posa’t còmode. Em pensava que 
ja no voldries veurem més des d'aquell assumpte. No tinc 
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cap culpa, creu-me fill! –va dir-li el seu pare de manera 
convincent. 

- Des de la indignació no tinc cap prova per no creure’t. 

- Desitjo poder demostrar la meva innocència quan es faci 
el judici. Però… ¿Què ha motivat que tan sobtadament em 
vinguessis a veure ? 

- T’he vingut a veure per què necessito que m’ajudis en un 
projecte que tinc en ment. – va dir-li joiós. 

- ¿Diga’m quin projecte? –va replicar el seu pare sorprès i 
expectant. 

- Vull crear el meu propi negoci. Vull obrir una agència de 
detectius. Bé de detectiu per què de moment només seré 
jo. 

-  Renoi  –es va fer  un silenci  al  despatx.  Sempre havia 
pensat que erets una mica massa conformista a la vida, 
però  ara  veig  que  la  necessitat  t’ha  dut  a  ser  un 
emprenedor. Doncs tindràs sort per què tinc uns diners 
estalviats per tu. Els haguessis rebut una vegada hagués 
mort. Però, pel que veig val més que te’ls doni en vida -va 
dir-li molt satisfet el seu pare, mentrestant li signava un 
taló de seixanta mil euros. 

- No sé com agrair-t’ho pare va dir-li exultant en Fedor. 

- Si em fas una abraçada en tinc prou. 

Va tornar cap a casa molt content després de la retrobada 
tan afectiva i acabalada que va tenir amb el seu pare. Els 
mesos  venidors,  els  va  passar  fent  els  cursos 
d’investigador  privat  a  l’Institut  de  Criminologia. 
Seguidament, es va posar a buscar una oficina no massa 
gran on poder establir la seva agència. Al final, va trobar 
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un lloc en un viver d’empreses, a un preu immillorable 
pels  serveis  que  l’oferien.  Va  fer  tots  els  tràmits 
burocràtics  necessaris  pel  seu  funcionament  i  es  va 
publicitar  en  diferents  àmbits.  Però,  els  dies  anaven 
passant i no rebia cap encàrrec. 

En  un dels  primers  dies  de  tardor,  mentrestant  estava 
preparant-se  un  cafè,  un  senyor  que  pel  seu  aspecte 
semblava  algú  important,  va  trucar  a  la  porta  del  seu 
despatx. 

- Bon dia! – Va exclamar-li la persona. 

-  Bon  dia!  ¿Quina  empresa  busca?  Va  preguntar-li 
estranyat de veure que algú entrava per aquella porta. 

- Doncs una agència de detectius i pel que hi posa a la 
porta… ¿Això ho és, oi? 

- ¿Què puc fer per ajudar-lo?

-  Tinc la sospita que la meva dona m’enganya amb un 
altre  i  m’agradaria  que  li  fes  un  seguiment.  En  aquest 
sobre trobarà tota la documentació que necessita: Unes 
fotos  recents,  les  adreces  dels  llocs  on  acostuma  anar, 
etcètera. 

- ¿Amb qui tinc el gust de parlar ? 

- Em dic Francesc, però limitis a fer el que li dic. Dins del 
sobre trobarà mil  euros i  quan em lliuri  l’informe, n’hi 
donaré mil més. 

- Vaja! Es fa vostè mateix els honoraris. –va exclamar en 
Fedor. 

- “O lo tomas o lo dejas”. 

- No puc rebutjar-ho. 
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Després  de  donar-li  la  mà,  aquell  home  se’n  va  anar 
deixant una estela de perfum car. Llavors, en Fedor va 
obrir el sobre i va començar a mirar tota la informació 
que  l’havia  aportat  el  seu  client.  Sospitosament,  no 
semblava  massa  preocupat  pel  suposat  fet  que  la  seva 
dona se n’anés al llit amb un altre. 

Al dia següent, va començar aquell primer treball per un 
renovat Fedor. Va esperar que la dona sortís de la seva 
feina  de  relacions  públiques  en  una  empresa  propietat 
d’una  de  les  persones  imputades  en  el  frau  on  també 
havia  estat  involucrat  el  seu  pare.  Ostres,  quina 
coincidència va pensar ell. Va seguir-la uns metres enrere 
fins  un  restaurant  dels  que  apareixen  a  les  guies.  Va 
demanar taula amb la gana despertada pels plats que veia 
passar. Un cop assegut i mentrestant ullava la carta, va 
fixar-se amb les  cames d’aquella senyora.  Eren primes, 
ben contornejades, encara conservaven el color bru d’un 
estiu que no feia massa que ens havia deixat. El detectiu 
esperava impacient l’aparició d’un home ben plantat que 
li fes un petó als llavis. Però, tot això no passava i ella es 
va  posar  a  dinar  sola.  En  Fedor  va  demanar  les 
recomanacions del xef. Després d’haver dinat, la dona es 
va dirigir cap un parc que hi havia a pocs minuts d’on 
eren. De vegades havia de despistar per què de tant en 
tant,  ella  es  girava  com  si  sospités  que  algú  l’estava 
seguint. 

Després d’una setmana d’anar rere seu, dia i nit,  no va 
trobar cap indici  que aquella senyora tingués un idil·li. 
Cansat del seguiment va decidir donar-li una sorpresa a 
la seva dona i se’n va anar a buscar-la a la feina. Tenia la 
intenció de convidar-la a sopar en aquell  restaurant on 
tantes vegades havia dinat per temes laborals. 
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Quan va arribar al seu despatx, una guàrdia de seguretat 
en tasques d’atenció al públic, va dir-li que havia sortit i 
que si volia es podia esperar en el mateix despatx. Quan 
feia un quart d’hora que l’estava esperant, es va asseure al 
lloc  de  treball  de  la  seva  dona  i  va  provar  d’entrar  a 
l’ordinador fent ús de la mateixa paraula de pas que ella 
tenia a casa i  li  va funcionar.  La curiositat  el  va dur a 
explorar el  disc dur i  a  la mateixa carpeta on tenia les 
fotos  del  viatge  de  vacances  de  l’estiu  passat, 
sorprenentment, va trobar una fulla de càlcul  amb una 
mena de comptabilitat de cobraments a unes empreses en 
concret.  En  una  columna  hi  havia  la  data,  a  l’altra  la 
quantitat,  a la següent qui havia entregat els diners i  a 
quin compte s’havien ingressat. De seguida es va afanyar 
a  enviar-se  per  correu  electrònic  aquell  document.  De 
cop, va sentir una xerrameca que s’apropava al despatx i 
va  decidir  amagar-se  davall  de  la  taula,  no  li  va donar 
temps de fer res més. A ras de terra veia les cames d’un 
home i una dona que per la veu va identificar com la seva 
dona.  L’altra veu, aviat  va descobrir  que era la del  seu 
client i també pel perfum. Drets davant de la taula i amb 
la porta tancada, es van petonejar davant la incredulitat 
d’en Fedor. Pel seu cap va passar la idea que tot havia 
estat una maniobra per tenir-lo ocupat i així, ells poder 
fer les seves trobades amoroses. També es va preguntar 
per què ella sempre l’havia dit que no sabia res sobre el 
cas de corrupció que incriminava al  seu pare. ¿Era per 
fidelitat  a  aquell  individu  o  al  partit  polític  pel  qui 
treballava?  ¿Pensava  deixar-lo?  ¿Va  ser  ella  qui  va 
convèncer a aquell home per què l’encomanés un primer 
treball  amb  qualsevol  pretext?  Aquestes  preguntes 
anaven repicant en la ment d’en Fedor. De sobte, l’home 
va girar a la dona agafant-la per la cintura i la va inclinar 
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sobre la taula. A continuació, les calces d’ella van relliscar 
per les cuixes fins els turmells i va començar un concert 
d’esbufecs amb un moviment rítmic que feien que la taula 
es mogués endavant i enrere fins que de cop va parar amb 
una  rebufada  d’ell  que  es  desinflava.  Després  de  tan 
humiliant escena, l’home va marxar i la dona d’en Fedor 
se’n va anar al lavabo. Quan va tornar aquest l’esperava 
assegut en un banc fora del despatx. Ella es va sorprendre 
de  veure’l  i  ell  va  dir-li  que passava  per  allí  i  va  voler 
aprofitar per visitar-la. Un moment abans de marxar, li 
va fer un bes deshabitat als llavis. Ella li va recordar que 
anés amb cura amb la feina i  ell  va respondre que ella 
també havia de fer-ho. 

Al  sortir  de  l’edifici  va  anar  cap  a  la  seva  oficina  i  va 
enviar-li  per correu electrònic al seu pare,  el  fitxer que 
demostrava  que  no  havia  pagat  ni  cobrat  un  euro  en 
aquell afer. El seu pare era un dels advocats del propietari 
del  grup  d’empreses  que  havia  finançat  al  partit  que 
governava  a  canvi  d’un  tracte  de  favor  en  concursos 
públics. Al dia següent, va entregar-li un informe al seu 
client on deia que la seva dona no s’havia vist de manera 
comprometedora amb cap home. A l’hora de dinar, li va 
donar en mà un sobre a la dona que havia seguit, on hi 
havia  un llapis  òptic  amb l'acte sexual  del  despatx que 
havia enregistrat amb el mòbil. A l’arribar a casa, li va dir 
a la seva dona que la convidava a un sopar romàntic a la 
llum d’una espelma. 
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