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L’Andreu Balaguer, investigador privat, ens explica un dels seus casos detectivescos: la recerca
d’un jove de trenta anys, el Josep Valldoriol, que ha desaparegut. Pertany a una familia rica
propietària de dotze empreses. La mare, que ha avisat el detectiu perquè l’ajudi a trobar-lo,
diu que no vol que la policia hi intervingui. La dona, patidora, fa dues setmanes que no sap
res d’un fill que viu durant la setmana a Barcelona -la residència familiar és una finca que
deduïm que està situada a prop de Tortosa-, ella sospita que li ha passat alguna cosa.
L’investigador accepta el cas i inicia la seva feina posant-se en contacte amb la gent que té
relació amb el desaparegut a partir d’una agenda personal d’adreces i telèfons.
Ens trobarem amb personatges com el Walter Obrian, l’Emma Brum, el Jaume Soler i
d’altres. Són personatges plans que a penes arribem a conèixer, però que ens faran seguir la
trama i anar lligant caps.
No sabem com, però l’Andreu Balaguer té les claus del pis del jove i hi entra a buscar pistes.
Com a bon detectiu observa que no hi ha sabatilles ni raspall de dents i que el frigorífic està
buit. Sospita que això està relacionat amb la maleta que estava preparant l’Emma Brum per
marxar a París.
La història es llegeix bé, amb bon ritme, encara que és interrompuda amb una acumulació
d’informació específica del món de la borsa i els valors. La lectura d’aquesta novel·la és molt
vàlida i didàctica per als estudiants d’economia, perquè a més està ampliada amb il·lustracions
que s’afegeixen a les explicacions, però als lectors més allunyats de la matèria els fa perdre una
mica el fil argumental.
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L’acció es desenvolupa entre Barcelona, Reus -seu de les explicacions financeres-, Tortosa i la
finca d’aquesta familia adinerada, els Valldoriol-Casanova.
Al final del llibre hi ha una guia didàctica per als estudiants de la branca d’empresarials que
confirma que la novel·la està escrita per un professor apassionat pels temes de mercats
financers.
Una història de misteri és un bon ganxo per apropar els alumnes a la matèria amb amenitat i
divertiment.
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