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l català ha fet un pas més per es-
devenir una llengua de referèn-
cia a internet i, en concret, a les

xarxes socials. Aquesta setmana el
Termcat ha publicat un diccionari en
línia que incorpora un centenar de ter-
mes relacionats amb les xarxes socials,
que han estat normalitzats i que ens
permetran fer servir el català en aquest
àmbit i no haver de recórrer a l’anglès.

Termes com ara hashtag, traduït per
etiqueta, o twitt, normalitzat com a piu-
lada o tuit, ja tenen la forma catalana.
El diccionari, que inclou les equivalèn-
cies en anglès i castellà, es fixa sobretot
en la terminologia que s’utilitza en el
Facebook i el Twitter. Així, pel que fa al
Facebook, es normalitza el concepte
amfitrió, en anglès host, que és l’usuari
que crea un esdeveniment; i l’amic, que
és la persona que forma part de la llista
de contactes d’un altre usuari. Quant al
Twitter, s’incorpora el mot seguidor per

referir-nos al follower; la forma verbal
deixar de seguir, que tradueix l’anglesa
to unfollow, i el tema més piulat, el tren-
ding topic, passa a anomenar-se el tema
del moment. També s’han normalitzat
alguns conceptes relacionats amb els
blocs (i no blogs), com per exemple
apunt, que tradueix la forma post, i blo-
caire, que substitueix el blogger anglès.

Com que el món de les xarxes socials
evoluciona constantment, el diccionari
està concebut com un producte obert
perquè es pugui actualitzar.

La majoria de termes s’han extret de
la Guia d’usos i estil a les xarxes socials
de la Generalitat de Catalunya, un ma-
nual que unifica els criteris que utilitza
la Generalitat a les xarxes socials. ❋
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Del ‘follower’
al ‘seguidor’

ETCÈTERA
NÚRIA PUYUELO

Altres termes
El community manager passa a ser el
gestor de comunitats en línia;
l’streaming és la reproducció en temps
real, i es pren la forma avatar per
referir-nos al personatge virtual que
representa un usuari en les xarxes.
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Clara Pastor, editora
é aquesta distància elegant que
les pel·lícules atribueixen a les
dames de Boston, lloc on va

néixer i va estudiar, anant i venint fins
que, de moment, s’ha anat quedant a
Barcelona. Captiva amb una seguretat
discreta i amb una mirada que, en dis-
tàncies curtes, esberla de cop aquesta
aparent llunyania que imposa el seu fí-
sic. La passió potser li ve per la via ge-
nètica, ja que el seu avi era editor de la
Herder i de la Bernat Metge i segur
que era dels d’abans, dels savis, dels
apassionats, dels lluitadors.

La Clara, tot i que els temps no són
els mateixos i la saviesa enciclopèdica i
l’amor pels clàssics són una relíquia
del passat, actua de la mateixa manera,
amb rigor, passió i fervor desmesurats.

Va començar per casualitat a Qua-
derns Crema i s’ha mogut al costat
d’editors que estimaven allò que feien,
que sabien millorar un text, no només
quadrar un balanç. Gràcies a l’enveja
(saníssima) vers els editors que publi-
quen segons el seu criteri, sense que el
primer motor sigui l’econòmic, i al
convenciment que no es pot ser inde-
pendent des del ventre fosc d’un gran
grup, crea Elba, un segell amb nom
d’illa al centre de la cultura europea i
prou allunyada del temps i de les mo-
des, tota una declaració de principis.

Des d’aleshores fa llibres delicats de
formes i continguts, lligats a l’art, però
sense tancar-se a res que li faci activar
l’olfacte lector. Manté, això sí, un re-
cança vers la part de gestió empresa-
rial, fins al punt que si ha-
gués trobat algú disposat a
fer-se càrrec dels números, li
hauria deixat, fins i tot, po-
sar-li nom a l’editorial.

Li agradaria aconseguir
que s’equilibrés l’oferta de
llibres ben triats i que aug-
mentessin els lectors crítics i
exigents, i sospira per un
mínim de rendibilitat que li
permeti tenir un parell de
col·laboradors que li suplei-
xin les mancances. Sigui
com sigui la realitat ja li co-
mença a donar la raó i Elba
ja té un bon catàleg de quali-
tat i un creixent grup de lec-
tors devots, tot i que està
convençuda que el millor
llibre encara està per arribar.
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Es podria pensar que té un o molts
llibres dels quals no es pot separar per
res del món, però potser per aquest
cosmopolitisme elegant i actiu que la
guia, la Clara es separa dels seus llibres
constantment, ja sigui a causa d’un
trasllat o simplement quan els perd
dins de casa, tot i que recorda els pri-
mers, els de Richard Scarry i Maurice

Sendak, i les delicioses il-
lustracions de Beatrix Pot-
ter i Winnie-de-Pooh,
acompanyades, per des-
gràcia, de textos que li
semblaven soporífers.
    Té olfacte, cultura, cu-
riositat, disciplina i capa-
citat per entrar al moll del
llibre i fer-lo seu a més de
reconèixer tot el que li
aporten les persones amb
criteri que l’envolten. Sen-
se entrar en aspectes més
personals, assumeix com a
defecte important una cer-
ta timidesa a l’hora de
vendre el producte i, és clar,
també té un somni perso-
nal però inconfessable en
un diari. ❋

Clara Pastor 
va crear l’editorial
Elba, que publica
llibres relacionats
amb l’art.
ARXIU

L’apunt
Clara Pastor
(Boston, 1970) va
estudiar Relacions
Internacionals i
Literatura Hispa-
noamericana. El
1992 va començar
a treballar en el
món editorial, fins
que el 2009 va
fundar la seva
editorial, Elba,
dedicada al món de
l’art i els artistes.




