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Bona nit ,  ignorants 
 
Des del 1987, a les nits de Catalunya Ràdio es viu un fenomen comunicatiu màgic: els propis oients fan 
el seu programa de ràdio. Es tracta d’un espai de comunicació i companyia que des de fa ja diverses 
temporades ha encetat la seva versió més internauta: La nit dels ignorants 2.0. El programa parteix de 
la idea que tots som ignorants, que sempre ens fem preguntes, que sempre busquem respostes i que 
mai no volem estar sols. I amb aquestes mateixes idees neix el llibre, que és també un homenatge a 
tots els oients després de tants anys de fidelitat. Un llibre amb les dues-centes preguntes més singulars 
i que descobreix els secrets per entendre com es fa el programa, qui el fa i quins components humans i 
emocionals s’hi barregen.  
 
 
E l  mètode anticonceptiu de les tres paraules i  a ltres respostes  
 
Entre aquestes dues-centes preguntes hi ha de tot: des de curiositats del territori, com la que té relació 
amb la figura gegant d'un Mazinger Z amagada en un racó de Catalunya, fins a dubtes lingüístics de tot 
tipus (d'on ve la frase «Escac i mat», com es diu «tocayo» en català o quin és l’origen l’expressió «per 
quins set sous»). A més, el recull també té temps per a qüestions de cultura popular, com la pregunta 
que demana quin és el mètode anticonceptiu anomenat «de les tres paraules». Per als que no ho 
sabeu, per cert, us hem deixat la resposta en un racó d’aquesta nota de premsa. A més, val a dir que 
alguns dels interrogants tenen molt a veure amb l’actualitat més recent. Així, en aquest llibre podreu 
trobar la resposta a preguntes com aquesta: si una persona inculpada en un judici ha pagat una fiança 
i surt absolta, li retornen els diners? 
 
 
X ic lets enganxats a la roba i  el  sexe dels periquitos 
 
Altres preguntes a les quals els oients han trobat resposta són aquestes:  
 

• Com podria treure un xiclet enganxat d’un jersei sense fer malbé la tela? 
• Per què els nens fan la primera comunió vestits de mariners? 
• Quan et queda mitja ampolla de cava oberta, què es pot fer perquè no s’esbravi? 
• Com es diferencia el sexe dels periquitos? 
• Per què els coloms no s’enrampen? 
• Quin és l’òrgan més gran del cos humà? 
• Per què hi ha gent que esternuda quan mira cap al Sol? 
• Per què a la majoria de cementiris hi trobem xiprers? 
• Quin és l’os del cos que s’anomena l’os de la música? 
• D’on ve la paraula tramuntana? 
• Què és el singlot? 

 
 

 
 
 
L ’autor 
 
Ferran Grau (Lleida, 1982). Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
al·lèrgic a l’ibuprofè. Ha passejat la seva veu per emissores com Catalunya Ràdio, la Cadena SER i 
Ràdio 4, i ha estat corresponsal a Madrid per a RAC1. Ha escrit per a diversos programes de televisió, 
com El gran dictat de TV3 o Telemonegal de BTV. Va fer la primera incursió en el món editorial l’any 
2008 amb el llibre I jo, què pinto aquí?, vint-i-tres entrevistes que són una mostra de l’originalitat i el 
nou punt de vista que l’autor ha sabut imprimir al vell gènere periodístic. 
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