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Johann’s Lid no ha rebut mai
l’encàrrec de seguir polítics a la Ca-
talunya Central. Però recalca que,
si ho hagués de fer, no se saltaria la
legalitat. «Que ningú no es pre-
ocupi, que no gravaré mai la con-
versa entre dos polítics si no ho sap,
com a mínim, un dels dos», ex-
pressa.  Johann’s Lid és el nom co-
mercial que s’amaga rere l’únic
detectiu privat que opera pública-
ment a Manresa i en una bona
part de la Catalunya Central. I no
amaga el seu recel cap als respon-
sables de l’arxiconeguda empresa
d’espies Método !: «ja fa molts
anys que la resta de detectius els ve-
iem com l’ovella negra del sector».

La implicació dels propietaris i
dels extreballadors de Método ! en
presumptes casos d’espionatge
il·legal cap a polítics catalans ha fet
sortir a la palestra aquesta empre-
sa d’investigació de Barcelona, ar-
ran de la publicació de les escoltes
del dinar entre Alícia Sánchez-Ca-
macho i l’exparella de Jordi Pujol
Ferrusola al restaurant barceloní La
Camarga. L’acusació d’espionatge
amb mètodes il·legals no ha sorprès
«gens» detectius com Johann’s Lid.
«Tots sabíem que feien coses rares.
No m’imaginava que espiessin po-
lítics, però és una cosa que no
m’ha sorprès», reconeix.

Lid participa cada any en les
assemblees del Col·legi de Detec-
tius Privats de Catalunya, a les
quals assisteixen en cada convo-
catòria entre "# i $# professionals de
tot el país. «En algunes de les re-
unions, també va acudir el director
de Método !, Francisco Marco.
Sempre mostrava una actitud pre-
potent davant de la resta», recorda.
I molts d’ells, afegeix, discrepaven
de la seva forma de treball: «per fer
una feina, cobraven a un client
més de %#.### o %".### euros, quan
els altres, per fer el mateix servei, en
demanàvem !.### o &.###. Jo no en-
tenc com és que la gent pagava

aquestes barbaritats!», expressa.
Un altre exemple de «manca d’èti-
ca», creu, va ser el cas de la nena
Madeleine McCann. «Van cobrar
milers d’euros per buscar la nena,
quan feia més d’un any que estava
desapareguda... Si la policia no
l’havia pogut trobar, què pensaven
aconseguir ells?», es pregunta.

També considera «grotesc» que
la gravació de la conversa entre
Sánchez-Camacho i l’exparella de
Pujol Ferrusola es fes amb una ru-
dimentària gravadora amagada a
l’interior d’un gerro. «Això és una
forma de treballar barroera», sub-
ratlla. A més, reconeix que està
sorprès que la feina la vagin fer be-
caris. «Diria que les nostres inves-
tigacions només les podem fer de-
tectius, no becaris. M’imagino que
així s’estalviaven diners...».

Lid lamenta la «mala imatge»
que ha donat Método ! «de la pro-
fessió de detectiu», i en aquest
sentit vol deixar clar: «nosaltres
no som espies. Som detectius». En
aquest mateix sentit, s’expressava
aquesta setmana el president del
Col·legi de Detectius Privats de
Catalunya, Enrique Arranz: «els
detectius no espien, sinó que in-
vestiguen altres persones o em-
preses i sempre seguint la legalitat».
La pràctica dels detectius privats
«està regulada pel ministeri d'In-
terior, dins del marc legal comú».

De fet, el manresà Johann’s Lid
afegeix que «cada any rebo la ins-
pecció de la policia, per fer-me un
control del registre de clients i de les
actuacions. Fins ara, venia la Poli-
cia Nacional, però l’últim any van
venir els Mossos», explica.

Assenyala que mai no ha hagut
de seguir polítics, però sí que ha ha-
gut de treballar per a ajuntaments.
«Normalment, ha estat per inves-
tigar personal de baixa, com per ex-
emple policies locals, per com-
provar que no estiguessin treballant
en altres indrets». De fet, aquest és
un tipus de servei freqüent des de
l’esclat de al crisi econòmica, so-
bretot encarregat per empreses.
Però també treballa per a particu-
lars, «com investigar pares que es
declaren insolvents per pagar la
custòdia d’un 'll, però que en re-
alitat estan duent a terme treballs
en negre». De totes maneres, Lid
admet que el volum de feina dels
detectius ha baixat dràsticament
des d’abans de la crisi. «Potser he
passat de vint casos en un mes a no-
més quatre».

JOSEP SALLENT | MANRESA

«Método 3 sempre ha estat vista per tots
els detectius com l’ovella negra del sector»

L’únic investigador privat que s’anuncia al Bages celebra que s’actuï contra l’empresa acusada d’espionatge il·legal

EL CAS DELS ESPIES La gravació secreta de la conversa entre la líder del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, i l’exparella de Jordi Pujol
Ferrusola ha estat la punta de l’icerberg d’un cas d’espionatge que ha afectat diversos polítics catalans, rere el qual hi havia presumptament
l’empresa Método 3. L’únic detectiu que opera al Bages defensa la seva professió legal i afirma que ja feia anys que Método 3 li feia mala espina



Johann’s Lid manipulant alguns dels instruments que utilitza per a les seves investigacions, per a les quals té l’ajuda de col·laboradors

J. S.

Al llarg de la seva trajectòria,
Johann’s Lid n’ha vist de tots

colors. «Una vegada, una dona em
va encarregar la mort del seu ma-
rit. Li vaig dir que nosaltres no som
‘matons’ ni assassins i que, si m’ho
tornava a demanar, la denunciaria
a la policia». Un altre encàrrec cu-
riós va ser «el d’un senyor que vo-
lia fer seguir una noia a la qual no
coneixia de res. Em vaig negar a
fer-ho, perquè no existia cap vincu-
lació entre ell i la persona que volia
fer investigar. Al final, em va reco-
nèixer que n’estava enamorat,
però que no s’atrevia a dir-li res».



«Una dona volia fer
matar el seu marit»

FORMA PART DEL MOLÍ

      Adreça:  Cra de Calaf, km 8,7 - 08529 FALS      Mail:  molideboixeda@hotmail.com                              web: www.moliboixeda.com

RESERVES: 93 836 81 26 - 627 984 229

Obert cada dia de la setmana de 8.30 a 16 h, 
excepte dimecres (festius sempre obert).

Divendres i dissabtes també a la nit, 
de 20.30 a 23.30 h.

 

ARA TOTS ELS DIVENDRES A LA NIT, 
DISSABTE AL MIGDIA I DISSABTE A LA NIT:

MENÚ ESPECIAL AMB TOT 
INCLÒS, PER NOMÉS 16 !!

Menú diari 9,95 ! 
(beguda i postres inclosos)

Menú pica del molí 20 ! 
(beguda, postres i cafè inclosos)

Menú diumenge i festius 22,95 ! 
(beguda i postres inclosos)

Tots els menús són amb l'iva inclòs

ESMORZARS DE PAGÈSAL FEBRER COMENCEM

24,95 ! TOT INCLÒS!
LES CALÇOTADES!

RESERVA
PRÈVIA


