
Ramon Gómez Molina

Carta a Roa



L’allau de tota classe de concursos
a les televisions privades del país

ha provocat que alguns d’ells,
en una malentesa cursa de competitivitat,

no siguin del tot transparents.

Del Warning Post
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Estimada Roa:

M’hauria agradat molt que haguessis estat quan hem fet  
l’última  part  de  la  gravació  del  concurs  en  el  qual  
oficialment he guanyat un milió i mig  d’euros. En tres  
proves n’hi  hagut prou. En aquests concursos, com no  
són en directe, es pot fer de tot i manipular-los tant com  
es vulgui.

A més,  el  públic,  com està pagat —a vegades amb un  
simple sopar— aplaudeix quan se li demana i s’empassa  
tot el que li llencin. Sigui com sigui, la veritat és que al  
final  resultà  apoteòsic  i  semblava  que  fóra  cert  que  
havia guanyat netament el premi.

Així  fou  fàcil  contestar  a  les  quinze  preguntes  del  
presentador. L’última sobretot,  quan vaig respondre a  
la  seva  pregunta  de  com  s’anomenaven  els  tres  
acusadors  que  es  presentaren  en  la  causa  contra  
Sòcrates, el conegut filòsof grec. «Anito, Melito i Licon», 
vaig dir, segur.

Demà em podràs veure per la tele com guanyo un milió i  
mig  d’euros  i  com  el  públic  esclata  en  una  alegria  
desbordada, com si fos ell el que hagués rebut el cobejat  
guardó.

Dins  de  tres  o  quatre  dies  seré  amb vosaltres.  He  de  
resoldre la part econòmica del premi amb el productor.  
Doncs,  sí,  a  última  hora  han  sorgit  problemes,  que  
suposo s’arreglaran en un tres i no res. Ja te’n faré cinc  
cèntims quan torni a casa. Petons per a  tots.

Màrius.

3



Fins  aquí  l’última  carta  d’en  Màrius  tramesa  a  la  seva 
dona. Ja no per escrit, sinó de viva veu, el protagonista 
d’aquest relat em va referir que l’acord que arribà amb el 
director de la cadena televisiva era que del milió i  mig 
d’euros,  una  vegada  sabudes  les  respostes  amb  una 
antelació de mig hora abans de  gravar-se el  programa, 
aquest import quedava reduït a menys de la quarta part.

Tot i això, en Màrius acceptà les condicions. El que no va 
quedar ben clar va ser la liquidació d’impostos que calia 
pagar a hisenda. L’empresa de televisió, molt primmirada 
amb aquesta  mena de temes,  va fer  números  i  restà  a 
Màrius una quantitat tan significativa (l’impost gravava el 
milió i mig d’euros, com era conegut pel públic, i no els 
tres-cents  setanta-cinc  mil  euros,  que  era  realment  la 
base de l’acord) que el va fer exclamar:

—Al final, res de res! A més a més, els diners del premi els 
rebré a terminis. Són uns sàtrapes aquesta genteta de la 
tele!

I poca cosa més podia fer el noi, perquè, en haver signat 
certs papers, estava lligat de peus i mans.

Nogensmenys, la Roa, que no tenia un pèl de beneita, li 
va suggerir a cau d’orella:

—Escolta,  ¿per  què  no  explotem  l’assumpte  en  una 
exclusiva a qualsevol revista sensacionalista?

—Creus que ens farien cas? —dubtava el noi.

—I tant! I ha gent suspicaç, que sospita d’aquesta mena 
de  programes.  Què  donarien  per  airejar  un  fet  com 
aquest, el d’un concurs que va veure gairebé tot el país i 
que ningú no el va posar en tela de judici!

—Hum!
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—Creu-me: seria una verdadera bomba...

I ho van provar. Anaren primer a les oficines de la revista 
més popular i la segona de més tiratge d’àmbit nacional. 
Els  reberen  molt  amablement,  encara  que  els 
acomiadaren dient-los que no els interessava muntar un 
escàndol com el que podria generar aquell assumpte.

La parella, en Màrius i la Roa, no va claudicar: va visitar 
la  revista  de  més gran tiratge  i  no tan popular  com la 
primera  i  oferí  la  seva  exclusiva.  Després  d’un  estira  i 
arronsa que durà més d’una hora, arribaren a una entesa: 
no els pagarien més de deu mil euros. Condicions: que, en 
efecte,  fos  una  exclusiva  en  ferm  per  l’editora  i  que 
aquesta es reservava el dret de fer-la o no pública en la 
data en què més li convingués.

L’atribolat matrimoni, en no trobar-hi cap inconvenient, 
signà el document, convençut que era el millor que podia 
fer per donar per tancat tan tèrbol afer. Aquella mateixa 
nit  donaven  el  vistiplau  als  textos  paral·lels  que  havia 
presentat la revista en vistes a publicar-los No dubtaren a 
donar la conformitat.

Tres  dies  després  d’aquesta  entrevista,  el  consell 
d’administració de la televisió privada en la qual  havia 
participat en Màrius es reunia amb els advocats enviats 
per la revista de més tiratge del país. Assumpte a tractar: 
pagar o no pagar els  dos milions d’euros que exigia la 
direcció de l’editora per no difondre certes declaracions 
compromeses  del  concursant  envers  el  que  finalment 
havia percebut. Qüestió delicadíssima...

Finalment,  la  televisió  privada  que  feia  concursos 
supermilionaris decidí pagar. Quan els advocats visitants 
se  n’anaren,  hi  va  haver  retrets  mutus,  fins  i  tot  de 
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dimissió,  pels  autors  d’haver  portat  el  programa fins  a 
tals extrems.

Mentrestant  la  Roa  i  en  Màrius  esperaven  en  va  que 
esclatés l’escàndol en el mitjans de comunicació; ja tenien 
prou  feina  per  apaivagar  l’escomesa  dels  diligents 
inspectors de l’agència tributària.
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