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[Moderadora]: Hola a tothom. Estem a punt de començar el xat del 3cat24. Avui el 
nostre convidat és el Roger de Gràcia, el presentador del programa de TV3, 'Caçadors 
de Paraules'.  
 
[Moderadora]:  Tenim al Roger de Gràcia ja disposat a respondre les vostres 
preguntes... 
Us explico la dinàmica dels xats, pels nous. Si voleu fer preguntes heu de desplegar la 
pestanya que hi ha sobre la caixa de text i posar 'Preguntes al convidat'. 
Comencem el xat  
 
[Moderadora]:  Hola, Roger de Gràcia 
 
[Roger de Gràcia]: :p HOLA A TOTHOM!!! 
 
[Moderadora]: En ‘Bernat’ et pregunta: "Quan et diuen que expliquis una anècdota de 
caçadors de paraules... quina et ve al cap primer de tot???" 
 
[Roger de Gràcia] .... Sempre explico la mateixa...El dia que vam anar al Correbous de 
Sant Carles de la Ràpita....i amb l'alegria de la gravació el bou gairebé em fum una 
banya allà on no sona...Va ser un moment difícil, però ens en vam sortir bé! 
 
[Moderadora]: ‘Airin’ et pregunta des del xat: "Hola a tothom! Jo vull preguntar a en 
Roger si sap què és un ‘eixavuiro’..." 
 
[Roger de Gràcia] I tant! No sé on ho has sentit això, ‘Airin’, però a Osona no 
estornuden, "eixavuiren". Per tant, estornudar és ‘eixavoirar’...Igual que les "burilles" 
són "torraines", per exemple, ja que parlem de coses de nassos. 
 
[Moderadora]: En ‘Marcblanch’ et diu: "Roger quin ha estat el programa que t’ha 
agradat més fer? Per cert si no fessis caçador de paraules kin t'agradria fer?" 
 
[Roger de Gràcia] ‘Marcblanch’, això són 2 preguntes...  a 10 euros cada una.. ja m'ho 
enviaràs...  El programa amb el que més he gaudit ha estat amb el dels gitanos de la 
primera temporada...Els gitanos són molt divertits, i et conviden a tot arreu, i tenen el 
seu món i ballen i canten tota l'estona...A més et diuen "ens veiem d'aquí mitja hora" i 
venen a la mitja hora però del dia després...cosa que ho fa tot molt imprevist i molt 
emocionant! 
 
[Moderadora]: ‘News24’ et pregunta des del xat: "Roger, quina és la paraula més 
estranya que t'has trobat i què vol dir?" 
 
[Roger de Gràcia] News24, tinc una resposta per tu...  de paraules estranyes n'hi ha 
moltes, però aquesta és la més curiosa : "ESCURRUMPANTIDA".....què vol dir? 
ah.... misteri..............més misteri.............encara una mica més................. ara sí: una 
persona està ‘ESCORRuMPANTIDA’ quan ha fet molta feina física i se li han carregat, 
els CORRONS, és a dir la regió lumbar, la "RONYONADA". Això ho diuen per les 
terres de l'Ebre. 
 
[Moderadora]: En ‘Marcblanch’ torna amb una altra pregunta: "Roger et sap greu 

http://www.tv3.cat/programa/218222474/Cacadors-de-paraules
http://www.tv3.cat/programa/218222474/Cacadors-de-paraules
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sortir del la graella de programes de TV3 ? o te'n vas content d’haver après tantes  
paraules quina és la paraula que t’ha agradat més aprendre?". 
 
[Roger de Gràcia] Qui diu que surto de la graella de TV3? No sabeu l'última? 
Treuen al Francino per posar-me a mi!!!! Es veu que buscaven algú més guapo... I pel 
que fa a la paraula que més m'agrada, n'hi ha moltes, però el català balear en general és 
el que més m'ha agradat sentir i totes les seves paraules m'agraden....És tan...no ho 
sé......melós. Perdó, quan he dit FRANCINO volia dir PELLICER!!! 
 
[Moderadora]: El ‘BernatPicornell’ es confesa i et diu això:"En fi, em presento 
realment... un dia vas venir al Casal de Joves de Torreblanca (Sant Cugat) a fer un acte 
dels voluntaris per la llengua... jo estava allà amb uns quants estudiants més i ens vam 
fer una foto amb els que estudiàvem allà... No cal que diguis res si no te’n recordes jaja" 
 
[Roger de Gràcia] I tant que me'n recordo, Bernat, vosaltres éreu ....aquells estudiants 
que estàveu allà i ens vam fer una foto, no? Veus quina memòria tinc!! Brutal. No, 
seriosament. Sí que ho recordo.....M'agrada molt conèixer tota la gent que mireu el 
programa i m'ho passo molt bé quan em dieu que ho faig superbé, perquè és mentida 
però sou molt amables! 
 
[Roger de Gràcia] ‘Airin’, 10 "punts" per tu també!  
 

[Moderadora]: En ‘Balmanya’ et fa aquesta reflexió: "Crec que el català genuí s'està 
perdent. Jo sóc jove però abans quan vivia al camp hi han moltes paraules que deien els 
meus pares i avis que ara no es fan servir !" 
 
[Roger de Gràcia] Balmanya: aquesta és una reflexió habitual i reiterada...però també 
complexa. De ben segur que quan en Pompeu i les institucions... es van decidir a 
generar un català "Correcte" van iniciar un camí de pèrdua de la varietat... i si a això li 
sumes que en general cada dia es llegeix menys i s'escriu de forma més bàsica.. està clar 
que la cosa va a pitjor. Però per això està el "CAÇADOR", per intentar preservar la 
diversitat. Com sempre, això és feina de tots, companys, Us recomano un llibre, que es 
diu "Paraules en perill d'extinció" del Pau Vidal,  molt interessant per recuperar paraules 
que semblen destinades a deixar de ser usades. 
 
[Moderadora]: ‘News24’, fa uns dies et va preguntar: "Hola Roger, quans dialectes del 
català hi ha entre Catalunya les Balears i Valencia?" 
 
[Roger de Gràcia] Escolta News24, fem una cosa... 
20 euros a qui dels 2 ho trobi més ràpid a la Viquipèdia! No, seriosament, no ho sé... jo 
no sóc lingüista, però diria que la xifra es mou entre 3 i 300, aproximadament. 
 
[Moderadora]: Des del xat en 'jrr8' et diu: " Ei mindundi! Tu creus que si 
‘esferifiquem’ el Segre amb el Roine i hi afegim un "si és no és" de vaixells de 
Carboneras tindrem aigua per un tubo?" 
 
[Roger de Gràcia] ‘jrr8’: T'estàs passant amb la pregunteta i amb el teu nom, que jo 
vaig fer el curs de mecanografia, però el teu nom m'està posant a prova  "Esferificar" és 
sempre bonic de fer, sempre que tinguis un "forn esferificadó", PING! I  pel que fa al 
SEGRE, no tinc gaire idea de quina és la millor "holuhió" per la sequera, però l'altre dia 

http://www.e-barcelona.org/index.php?name=News&file=article&sid=5990
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2136609
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
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pensava.... si cada un dels catalans va al pantà de Sau amb una garrafa de 5 litres d'aigua 
i la llança, què? És una possibilitat... només llançar l'aigua, eh? el plàstic al contenidor 
blau! 
 
[Moderadora]: En Pere té una pregunta fàcil, fàcil per tu: "Avui tens programa, oi? De 
què parlaràs?" 
 
[Roger de Gràcia] Avui...el programa va de... espera que ho miro... ara t'ho dic... ah, sí! 
avui parlem de dolços!, pastissos, croissants, tortells. Hi ha 2 coses que us agradaran: 
una, que jo faré un pastís amb les meves mans i l'altra, que em tiren un pastís a la cara. 
  
[Moderadora]: ‘Aixi_es_la_vida’ et diu: “una vegada de petita, ma mare em va 
ensenyar un "piropo" i bé, es divertit, no se, és així, "Estàs més bo que un llonguet amb 
temps de guerra" jejejejee” 
 
[Roger de Gràcia] ‘Aixi es la vida’ jo també l’havia sentit aquesta. Molt maco, sí, 
senyora. La meva àvia me’n deia un altre: “Home previngut val per dos” 
i sovint després em fumia una "Colleja", altrament dit CLATELLOT.  
 
[Moderadora]: ‘Bernatpicornell’ et pregunta: "Has fet mai un programa de vocabulari 
de tradicions populars? (castellers, bastoners, grallers, geganters...)" 
 
[Roger de Gràcia] ‘Bernatpicornell’: que és això de preguntar sobre si hem fet o no 
hem fet... que no el mires cada dia tu, el programa? Estic indignat! Estava previst fer un 
programa especial sobre castells...però ho deixarem per la temporada que ve.. si n’hi ha, 
clar! 
 
[Moderadora]: ‘Carlo’ fa una estona et diu: "Hola, Roger, jo et vull preguntar pel teu 
nou llibre del programa. Quina diferència hi ha amb l'altre? 
 
[Roger de Gràcia] La diferencia bàsica, Carlo, és que en aquest llibre la meva foto de 
portada és diferent i jo hi surto mes gros. Per què? perquè he menjat com un baconet, 
bàsicament. No, el llibre està molt bé i recull els 5 últims programes de l’any passat i 
uns quants més d’aquest any i és molt divertit i entretingut. Compreu-lo, compreu-lo, 
compreu-lo (PUBLICITAT MOLT SUBLIMINAL). 
 
[Moderadora]: En ‘Jaume25’ et desafia amb aquesta pregunta: "A veure si l'encertes 
caçador: on diuen "ha set" en comptes dels més convencionals "ha estat" o "ha sigut"? 
(tot i que crec que el "set" no l'accepten els lingüistes". 
 
[Roger de Gràcia] País Valencià? Girona? El Vaticà? Zimbabwe de baix? Zimbabwe 
de dalt? ahhhh....quins nervis. OHHHHH... Jaume, has "caçat" el "caçador"...fora el 
CAÇADOR!!! que posin el CUNI, aquest si que en sap!!! 
[Moderadora]: El lector 'PacoMir" t'ha deixat aquesta pregunta: "No trobes que 
exageres fent el "pallasso" en un programa que hauria de ser seriós, ja que estem parlant 
d'un tema important, com és la llengua?" 
 
[Roger de Gràcia] Ho diu algú que es fa dir Paco Mir,.. un dels clowns que més gràcia 
em fan de tota la vida...No ho se...El programa va començar molt seriós i ha anat 
derivant cap a una cosa mes fresca i gamberra... però en tot cas, tan abans com ara... 
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sempre hem intentat ser moooooolt respectuosos amb la diversitat, la diferencia i el 
valor cultural i simbòlic del nostre idioma....i crec, sense falsa modèstia, que ho hem 
aconseguit...sinó, pregunta ho als professors de llengua...Estan encantats!!!! 
 
[Moderadora]: ‘JavierF’, et va fer aquest comentari: "Hola Roger, visc a La Bisbal. 
Tu que has vist tanta gent diferent, parlant de tantes maneres diferents, com veus tota 
aquesta discussió de que estem perdent el català per l'arribada dels inmigrants. Aquí on 
visc en veig molts però no voldria tenir prejudicis. M'agrada el teu programa i el 
segueixo. Salutacions" 
 
[Roger de Gràcia] Javierf, la meva humil opinió: el nostre es un pais petit....amb una 
cultura petita.. i una llengua petita... però alhora som una gent amb un esperit gran.. 
una cultura potent...i una llengua que ens estimem molt... per això sempre la defensem i 
fem polítiques per protegir-la i cuidar-la que és el que hem de fer, a nivell institucional. 
Però també a nivell particular, parlant als altres en català sense imposar-lo, ensenyant 
als que no en saben.. la nostra és una lluita CONSTANT, no ho hem d’oblidar.  
D’altra banda, jo confio molt en l’escolarització i en la feina que es fa amb els fills dels 
inmigrants, que aprenen català i el parlaran amb naturalitat en poc temps, 
com ho van fer els fills dels inmigrants d’abans, els murcians o els andalusos. 
 
[Moderadora]: 'jrr8' et diu: "Ein mindundi, ets un crac tu! He fet els càlculs. Sóm 7  
milions de catalans, a 5 litres cadascun= 35.000.000 litres. Això permetria donar  
aigua a 286.000 barcelonins en un dia. Ja li has dit al Baltasar? Després de  
comprar-te la idea diga-li que també compri contenidors blaus "    
  
[Roger de Gràcia] Molt bé, ‘jrr8’. Tu si que ets un crack amb els càlculs, una pregunta: 
per què jrr8? I una altra, si tu et dius així, com es diu el teu gos? 
 
[Moderadora]:: ‘Marcblanch’ et pregunta: "Roger a part de fer tanta propaganda  
del llibre per St. Jordi firmaràs llibres?"' 
 
[Roger de Gràcia] El dia de SANT JORDI estaré toooooot el dia signant llibres per 
totes les paradetes...Consulteu la pagina d’Ara llibres que em sembla que ho deuen 
posar 
 
[Moderadora]: ‘Sasha’ et pregunta: "Roger, he vist que vas treballar al Minoria  
Absoluta. Feies d'imitador?!!" 
 
[Roger de Gràcia] Sasha, encara vaig al Minoria Absoluta un cop per setmana, 
divendres de 13 a 14 hores, i faig imitacions de Rijkaard, Etoo, Fernando Alonso ......i 
alguns altres... Tu quan sentis una imitació dolenta... aquest soc jo. 
 
[Moderadora]: ‘Balmanya’ diu: 'M'estiro els cabells quan envés de nadó diuen bebè, o 
es correcte bebè ?' 
 
[Roger de Gràcia] Ai, balmanya que em sembla que patiràs perquè BEBè es pot dir. 
Però no pots dir ‘SENISERU’ ni ‘METXERU’, per si tenies pensat fer ho. 
 
[Moderadora]: 'jrr8' t'ha respost i et diu: "No en tinc de gos, però si en tingués es diria:  
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"Fd'aQ!"... o sigui: "Fuig d'Aquí. Quisu!". El nom Jrr8 respon a una cosa semblant. " 
No sé si m'explico RdG? 
 
[Roger de Gràcia] Jo tenia un amic que tenia un gos que es deia GOOGLE i li deia 
"BUSCA, GOOGLE, BUSCA". 
 
[Moderadora]: I 'cortacans' et comenta: 'Hola: quin final és el que t'agrada més el  
d'aquest any o de la primera temporada. A mi m'agradava molt la primera. sóc de vic i 
em dic Albert" 
 
[Roger de Gràcia] Em poses un compromís, jo m’estimo per igual el MESTRE QUIMI 
i el BOIG D EN QUIM VILA  ...son com 2 fills no desitjats meus... son 2 histories 
diferents, i suposo que hi ha gustos per tot. 
 
[Moderadora] 'Caçador' et pregunta: "Quina paraula caçaries per definir la captació 
temporal d'aigua d'una conca per portar-la a una altra? és un transvasament com un 
cabàs o hem d'inventar una de nova?" 
 
[Roger de Gràcia] Jo per aquest cas en concret i pels que hagin de venir de similars... 
proposo un comodí tipus "guaita quin eufemisme més maco que hi posarem ara aquí 
perquè sembli que no fem el que realment fem o alguna coseta així, curteta. 
 
[Roger de Gràcia] ‘Cortacans’ me’n recordo bé de la paraula que vas enviar ‘la pubilla 
de la plana.’.. que era la boira a Vic, no? Boníssima!!!! 
 
[Moderadora] En ‘Marcblanch’ et pregunta quins són els teus presentadors  
preferits de TV3. "Les meves presentadores preferides son la Júlia Otero  
i la Mari Pau Huguet" 
 
[Roger de Gràcia] Els meus presentadors favorits?.... difícil...M’agrada molt el Xavi  
Coral, el Toni Soler, el Roger de Gràcia i el Roger de Gràcia. Ah, i aquell que fa el 
CAÇADORS, ara no se com es diu... 
 
[Moderadora] La ‘Lola’ té una curiositat: "Roger, el teu cognom és real o fictici?" 
 
[Roger de Gràcia] El meu cognom és...... alguna aposta? 
[Roger de Gràcia]: alguna opinió? temps! És REAL! 
 
[Moderadora] I 'aixi_es_la_vida': "Tardes molt en preparar-te un personatge?" 
 
[Roger de Gràcia] Si em preguntes pels personatges del POLôNIA... no es que trigui 
molt en preparar-lo, es que depèn si el personatge el PUC fer o no ... no sóc un gran 
imitador, o sigui que faig el que puc...però vaja, si el VEIG i el NOTO, llavors em 
llanço a la piscina!! i a disfrutar!!!!!!! 
 
[Moderadora] Bé, d'aquesta manera tanquem el xat. Moltes gràcies per la vostra 
participació. Roger de Gràcia, et vols acomiadar dels xarxaires? 
 
[Roger de Gràcia] MOLTES GRACIES A TOTES I ATOTS !!!! m’ho he passat molt 
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be amb vosaltres...Ens veiem avui a la nit!!!!! QUE US VAGI TOT MOLT Bé. BON 
ANY NOU I BONES PASQüES!!!! 
 
[Moderadora] Us hi esperem el proper dijous, dia 17 d'abril, de 18 a 19 hores. La 
nostra convidada serà la periodista Núria Ribó que fa uns mesos va publicar un llibre 
titulat: "Hillary Clinton". Parlarem de política amb ella, de les eleccions a EE.UU i de 
tot el que vosaltres voleu. Salutacions a tothom. 

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080220/53437365917.html

