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[Moderadora]: Hola, bona tarda a tothom. Comença ara el xat del 3cat24.cat 
El convidat d'avui és l'Espartac Peran. 
 
Espartac Peran (Mataró, 1972) és periodista de professió. Porta molts anys lligat a TV3 
on ha participat en programes com "El trànsit" o més recentment "Els matins" amb 
Josep Cuní. L'octubre de l'any passat va fer un canvi de registre total per presentar, per 
primera vegada, un concurs de caire cultural, el "Bocamoll", que s'emet de dilluns a 
divendres, just abans del "Telenotícies vespre", en substitució de "La cuina de l'Isma". 
Aquest concurs està basat en un programa d'èxit al País Basc, "Mihiluze", que s'emetia a 
la cadena de televisió ETB1 
 
Us recordo que per fer preguntes a l'Espartac heu de desplegar la pestanya que es troba 
a sobre de la caixa de text que diu: 'Preguntes al convidat' 
 
[Espartac Peran]  Hola a Tothom !! jo la veritat és que això de les noves tecnologies 
em costa molt !!!!!! sóc molt antiiiiiccccc 
 
 [Moderadora]: Espartac, des del xat et diu 'marcblanch9': “Espartac que t'agrada mes 
presentar el trànsit a els matins amb Josep Cuní o presentar en Bocamoll? Ah! per  
cert m'agrada molt felicitats per el programa. 
 
[Espartac Peran]: El trànsit van ser 7 anys de professió molt importants....però el canvi 
ha estat molt especial...un registre nou i aire fresc!!!!!! Amb en cuní segur que ens 
tornem a trobar!!!!! 
 
[Moderadora]: Ara et passo una pregunta de la setmana, Espartac. Hilari diu: “Jo et 
volia preguntar, com veus això de les carreteres i les morts. Tu vas estar informant del 
trànsit durant un temps. Creus que alguna vegada la gent deixarà de morir per accidents 
de tràfic? Creus que seria una bona idea senyalitzar els punts negres de les carreteres 
com a mesura de precaució? Per què creus que no es fa?” 
 
[Espartac Peran] Això del tema del trànsit és complicat i el més xungo és que de 
solució, poca!!!!!! depèn de tantes persones... Hi ha tanta gent amb vehicle!!!!!!! Crec 
que, per primera vegada, el govern vol lluitar contra aquesta alta sinistralitat i això és 
molt important. però tots SOM responsables de la sinistralitat. 
 
[Moderadora] Nuriafr  deia això en una pregunta acumulada: “Hola Espartac! et 
felicito per el Bocamoll,vaig concursar amb la meva parella durant 4 programes,no 
varem arrivar a la final cap cop pero t'asseguro que ens ho nem passar molt,molt 
be.Moltes gracies per fer-nos passar una estona molt amena cada tarda!!! 
 
[Espartac Peran]: Núria, tu i la resta de persones que heu estat al Bocamoll heu 
funcionat de conya !!!!!!! i això no sempre passa. Merci pels teus comentaris 
 
[Moderadora] Des del xat, Espartac et pregunten això: " [mire18]: Bones Espartac. 
Com vas entrar a treballar a TV3? Un peto d?Andorra." 
[Espartac Peran] El 1998 vai entar amb una beca al TN vespre amb en Carles Francino 

http://www.tv3.cat/programa/5005
http://www.tv3.cat/pprogrames/lacuinadelisma/cdiSeccio.jsp
http://www.eitb.com/mihiluze/
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 i després d'aquells 6 mesos m'hi vaig kedar !!!!! això de treballar a tv3 era un somni!!!!! 
Un altre petó per tu Mire18 i records a Andorra!!!!!! 
 
[Moderadora]Un altre comentari des del xat: sergi_lg et diu: Hola Espartac Peran, fa 
poc vaig anar de públic al programa Bocamoll de públic i hem va agradar molt!! I des 
de que vaig anar cada tarda ho veig i a part de passar-m'ho be n'aprenc, Felicitats!" 
 
[Espartac Peran] Fa ilu saber que vas estar de públic al bocamoll....tota la gent que heu 
estat allà, més de 2000, ens heu ajudat a fer el programa !!!!! pots tornar sempre que 
vulguis !!!!!sergi 
 
[Moderadora] Una pregunta acumulada de la setmana, de part d'en Nil, que té 8 anys: 
"Hola, Espartac. Sóc en Nil i tinc 8 anys. Encara poden participar nens al bocamoll? de 
quina edat? vaig veure el del diumenge passat i em sabia moltes de les paraules que 
deies." 
 
[Espartac Peran] Hem fet 3 especials nens i ara TV3 ha de valorar resultats i dir si en 
vol més. Si és així ho direm al Bocamoll i podreu trucar per venir a participar. 
 
[Moderadora] I des del xat, en marcblanch et pregunta això: "Espartac et va agradar el 
especial que vas fer amb nens de cinquè i sisè de primària?" 
 
[Espartac Peran] Va ser molt especial estar amb ells Marc. Tenen un nivell molt alt i 
van seguir molt les conyes que jo feia !!!!! 
 
[Moderadora] I 'Airin]' diu: Hola Espartac! Recordes especialment alguna de les  
paraules "estranyes" que surten al "Bocamoll"? 
[Espartac Peran]: Airin: la que més recordo és Bitllo-bitllo.....vol dir pagar de cop !!!!! 
 
[Moderadora]: Pregunta de la setmana de 'Sasha': Hola amic, tinc una curiositat. Igual 
que tu has fet el salt des d'El Trànsit cap a un programa, ens podem trobar qualsevol dia 
d'aquests la Mari Pau o el Cuní informant de retencions a les rondes? Salut! 
 
[Espartac Peran]: Sasha....doncs jo crec que el trànsit és una feina....ni millor ni pitjor 
!!!!!! I en Cuní davant el mapa continu de trànsit podria ser brutal !!!!! Prou, prou prou 
retencions !!!!! 
 
[Moderadora]: Des del xat, en Marc torna a preguntar: "Espartac faràs algun dia amb 
famosos com va fer Jordi Díaz amb ‘Toca el dos’?" 
 
[Espartac Peran] Marc jo m'estimo més fer-ho amb nens !!!!! 
 
[Moderadora] Bubu va deixar aquesta pregunta: "Hola Espartac. Et dius així per la 
pel.licula de Romans? T'agraden aquest tipus de pel.licules?" 
 
[Espartac Peran] Bubu....si la peli va agradar als meus pares....però també vinc de 
familia de lliure pensadors i aquest nom els va agradar !!!!! ( espartac va lluitar per la 
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llibertat) 
 
[Moderadora] I Tonasefa diu "Tornaràs a fer de presentador del transit?" 
 
[Espartac Peran]: Tonasefa: això va ser una etapa...ara tinc ganes de viure altres coses  
 
[Moderadora] I des del xat, en 'jrr8' diu: Una cosa: quan renegues fas servir insults  
convencionals, o altres de l'estil ?pixaví?, ?busca-raons?, ?busaroca?, ?gamarús?,  
?pixa-reixes?. Ei, no va per tu"      
 
[Espartac Peran] jrr8........ no!!!!! si faig servir un insult el dic tal kual no utilitzo 
paraules de la Tribu !!!!! 

 

[Moderadora] Jaume25 et fa aquest comentari que quasi ja l'has respost abans: "Per 
què ningú no es vol quedar a informar del trànsit? tots els que hi passen marxen al cap 
d'un temps. és avorrit, o és trist informar de tantes desgràcies?" 
 
[Espartac Peran]  Jaume 25. No només passa amb el trànsit ! Crec que si una persona 
fa una feina durant molt de temps és bo fer un canvi. 
 
[Moderadora] Pregunta acumulada de la setmana de 'Due': "Hola Espartac, dues 
preguntes: ets periodista per vocació? i la segona: si tu fossis concursant del bocamoll, 
creus que guanyaries?" 
 
[Espartac Peran]: Sóc periodista per vocació, si...... i jo amb les preguntes del concurs 
sóc fatal !!!!!! Due 
 
[Moderadora] Acumulada de la setmana, també la pregunta de 'vanesalf': "Espartac, 
enhorabona per la teva feina. Els dies festius prefereixes Mataró o altres localitats del 
Maresme per a fer un respir?" 
 
[Espartac Peran] Vanesalf com el maresme no hi ha res !!!!!! i Mataró és una gran 
ciutat però la veritat és que tenim un país amb espais brutals. Si he de fer un respir 
m'agrada perdre'm per qualsevol lloc de catalunya 
 
[Moderadora] Des del xat, en Marc pregunta de nou: " Espartac darrere d'allò on estas 
tu hi ha una pantalla que hi veus allà es una curiositat que vaig tindre de del primer dia" 
 
[Espartac Peran] Marc crec que parles d un monitor que hi ha just davant meu ? doncs 
jo veig totes les imatges que el teleespectadors van veient ......veig el que sur a l'aire 
 
[Moderadora] I Laia, et deia això fa uns dies: "Hola Espertac. Felicitats per el 
programa. Es genial ! Ademes de ser "natural" ens aporta coneixemens del nostre 
idioma que, avui, amb tanta "multi-culturalitat" es molt important. A casa erets un clasic 
del diumenge a la tarde (malt rotllo), i ara que et veiem cada dia, ens fas pasar una 
estona molt distreta i "desconectem" del stres, sense donarnos.Gol del barça!! Visca 
Boijan. 20:56h.Segeis aixi !Laia" 
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[Espartac Peran] Laia quina ilu el teu missatge tot i que això de ser "un clàssic" fa una 
mica de por....no vols dir pas que sóc gran OI? Merci records a la familia i visca el barça 
 
[Moderadora] I des del xat, Radoram et diu això: "Espartac, hauries de fer sortir al 
"Bocamoll" la paraula "toris", tu que ets un mataroní il·lustre... glòria les santes!" 
 
[Espartac Peran]: Radoram cert! Ho miro de fer sortir !! I les Santes si que van sortir 
un dia al Bocamoll !! Visca Mataró 
 
[Moderadora] I Laura Pérez va deixar-te aquesta pregunta: "Hola Espartac, quanta 
gent hi ha al darrera del bocamoll? Ho dic perquè em sorprenen molt la quantitat de 
paraules estranyes que té la nostra llengua i sempre són totes diferents les que han 
d'endevinar els participants" 
 
[Espartac Peran]: Laura : Sóm un equip de 5 persones que fem els contiguts !!!!!! però 
les paraules de la tribu són dialectalismes, paraules d'ús poc comú......que tenim a la 
nostra llengua 
 
[Moderadora] jaume25 diu: "Se'l veu nerviós, com atabalat. Li deu fer  
més por el xat que el Bocamoll" 
 
[Espartac Peran] El xat em fa molta por cert!! em fa més por el xat que el 
Bocamoll....perquè no ens veiem tots un dia...fem un cafè ...pot ser més pràctic, no? 
 
[Moderadora] I la Ioma24h et va deixar també aquesta pregunta: "Felicitacions pel 
Bocamoll. Per cert, una pregunta... en quina mena de programa no et veus presentant o 
davant de càmera? I una altra... tu quan siguis gran, a què et vols dedicar?" 
 
[Espartac Peran] Ioma 24.....el Diario de Patricia!!! quina por !! 
 
[Moderadora] Carlo des del xat et pregunta: "No et fa una mica de rabia acomiadar a 
algú que porta moltes setmanes jugant?" 
 
[Espartac Peran] Carlo ....si i no. Hi ha gent que val la pena que tenen ganes de ser allà 
per passar-ho bé i aquells que només venen a guanyar $ no em sap greu acomiadar-los. 
 
[Moderadora] Des del xat, en marcblanch et pregunta: "Espartac quin es el teu 
presentador  preferit de Tv3? M'encanta el programa cada tarda passo una bona  estona" 
 
[Espartac Peran]: Marc.......merci.....Francino, Cuní, Coral, Heredia !! 
 
[Moderadora]Pregunta acumulada de la setmana. En Joan Martínez et diu: "Hola 
Espartac, em sumo a les felicitacions pel programa que fas. Una pregunta que és + una 
curiositat: la frase que sempre dius al final del programa, quan surten els crèdits formen 
part del guió o l'improvises al moment?" 
[Espartac Peran]: Joan hi ha dies que surt del guió i altres....amb el sac guanyat, no 
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recordo la frase i improvis 
 
[Moderadora] Marc des del xat et pregunta dues coses: "1. diguem alguna d'aquella 
frase que dius sempre per acabar el programa. 2.Espartac les paraules de la tribu les  
fas servir diàriament?" 
 
[Espartac Peran]  "Tot està per fer i tot és possible!" i la veritat és que la gran majoria 
de paraules de la tribu no les utilitzo. 
 
[Moderadora] En Jaume des del xat et pregunta: "De qui has après més en aquest 
negoci de la televisió? " 
 
[Espartac Peran] He après de tots els companys de TV Mataró, on vaig iniciar aquest 
ofici....però també de tots els professionals de TV3 amb qui estic ara mateix ! (Carles 
Porta ha estat un gran mestre). 
 
[Moderadora] Ara l'Espartac acaba de rebre una trucada de la codirectora del Bocamoll 
 
[Espartac Peran] La frase del “Tot està per fer i tot és possible” és del Miquel Martí i 
Pol, ..el gran poeta del poble!. I en Llach n'ha fet un tema musical molt bo. 
 
[Moderadora] Et pregunten com es diu la co-directora del programa amb la qual 
acabes de parlar pel mòbil en directe amb ella.  
 
[Espartac Peran] Sílvia Pons és la co-directora del programa! és de Menorca, poetessa 
i una persona molt important a Televisió de Catalunya.  
 
[Moderadora]: Des del xat, Joan et diu: "Controles tot el tema PC eh! aquí teclejant, 
sembla un video gravat! Felicitats pel Bocamoll. Una pregunta: en algun moment t'has 
trobat en apurs fent el Bocamoll?" 
 
[Espartac Peran] Joan...dels més de 100 programes que portem no m'he trobat mai 
amb problemes !! Les parelles que venen, els companys de feina fan que el bon rotllo 
sigui la tònica dominant. 
 
[Moderadora] Carlo des del xat et pregunta: "Després de conèixer tanta gent deus tenir 
molta psicologia ja i els deus detectar a la primera, els que guanyaran o no" 
 
[Espartac Peran] Carlo: cert !!!!! aquells que van molt de guais ja detecto que més de 5 
minuts no ens acompanyaran !! 
 
[Moderadora] En Marc des del xat també et pregunta: "Espartac si et proposessin 
presentar un programa que tu volguessis quin triaries?" 
 
[Moderadora] Estem en els darrers minuts del xat, alguna pregunta més? 
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[Espartac Peran] Marc doncs el No em ratllis !!!! 
 
[Moderadora] La Ioma, t'havia preguntat durant la setmana, també això: "Espartac, de 
gran que vols ser?" 
 
[Espartac Peran] Ioma Jo de gran vull ser FELIÇ !!!!!!!! 
 
[Moderadora] Espartac... crec que no tenim més preguntes per tu,  si et vols acomiadar 
de la gent del xat i la gent que ha deixat preguntes durant la setmana... 
 
[Espartac Peran]: Fins un altre i merci per compartir aquesta estona !!!!!! I us espero 
cada dia al Bocamoll. 
 
[Moderadora]Doncs moltes gràcies a totes i tots per compartir aquesta hora de xat del 
3cat24.cat, amb l'Espartac Peran. 
 
Us hi esperem de nou el proper dijous, de 18 a 19 hores. 
El nostre convidat serà en Roger de Gràcia, el presentador del programa 'Caçadors de 
Paraules'. Fins al proper xat! 
 

http://blogs.ccrtvi.com/rogerdegracia.php

