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I quan els nens que jugaven a presidenciables arribaven al final de la primera 

part, el professor Josep Cuní els va renyar: "¿Volen passar al següent 

bloc, oi? ¡Doncs sàpiguen que ja han esgotat 5 minuts d'aquest 

tram!". ¡Ah! quines cares que van posar els cinc escolars. Capcots, posaven 

morros de desgrat. Atrapats en falta, no sabien cap on mirar. I el profe, 

conscient de la seva autoritat, els acollonia encara més. Els deia: "Alguns de 

vostès ja han gastat molt més temps que d'altres. Sàpiguen que els 

compensaré en el seu ús de la paraula. Aquestes són les regles. 

¡Compleixin-les!". Va ser terrible. I n'hi va haver més. Segons abans dels 

minuts de pati, els va llançar Cuní aquest dard: "Senyors, ara anirem a 

publicitat. A la tornada serà interessant que ens expliquin com fan 

els números. Ens estan prometent moltes coses. Alguns fins i tot 

que abaixaran els impostos. ¿Com ho pagarem tot això?", i els nens 

van passar l'estona de pati la mar de preocupats. Home, és indiscutible que en 

aquest debat de TV-3 el guanyador més nítid, més clar, va ser Josep Cuní. 

Amb raó, al final, Carod, advertint que amb un sol grup que tingués un sol 

diputat aquest podria ser la clau, i potser fins i tot el nou president, es va girar 

cap a Cuní i li va deixar anar: "¿A vostè no li faria il·lusió?" I Cuní fos, 

exclamava: "No si us plau, no si us plau". ¡Ah! quina excitació a Tiana. 

 

Del debat entre els escolars no en podem assenyalar un guanyador, però sí un 

perdedor: Artur Mas. És estrany. Aquest candidat és intel·ligent i sensat. I tot 

i això va anar caient, rodolant, cap a posicions de supèrbia i petulància. Això a 

la tele queda fatal. Potser hauria de cuidar les amistats, aquell grupet que 

sembla que l'aconsella. Les males companyies, com diu Cadícamo en el seu 

tango. Montilla va seguir sense ser l'alegria de la casa, però la seva habilitat 

va ser no pretendre ser-ho. Mas, en canvi, va voler ser El Jabato. I el que és 

tremend és que ho va semblar. 

 


