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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

Convidant els companys
n dels fundadors de Twitter, Jack
Dorsey, va escriure el primer tuit (o
piulada) el 21 de març del 2006. Hi

deia “Convidant els companys”. Va passar
molt poc temps, ben mirat, abans que el
Termcat no va recollir tuit (sinònim de piu-
lada) en la Terminologia bàsica de les xarxes
socials, al costat d’un centenar de termes re-
lacionats amb les diferents xarxes socials.
Paraules com apli, blog, etiqueta, Linkedin…
han crescut de pressa en l’era digital. El
Termcat ha anat traient obres, abans i des-
prés del 2006, ben escaients: des d’un llunyà
Societat de la informació. Noves tecnologies i
Internet fins als més recents Terminologia i
fraseologia dels productes informàtics, Termi-
nologia dels videojocs i La telefonia al dia.

U Gràcies ara al poder creixent
de Creative Commons, Villa-
longa i Breil han seleccionat el
lèxic català bàsic entre tots els
termes que ha anat difonent el
Termcat i l’ha canalitzat cap a la
col·lecció de butxaca El català
portàtil, de Barcanova. Així, el
diccionari recull més de 2.500
termes, amb els equivalents en
castellà i en anglès, i la definició
amb algunes notes explicatives:
on apareixen els comptadors,
com s’abreuja megabyte per se-
gon… Tot és segell Termcat, in-
cloent-hi aquestes notes. A con-
tinuació hi ha un índex de ter-

mes en castellà i un en anglès,
que remeten al terme català cor-
responent. Tanca el llibre un
breu vocabulari visual organit-
zat en 20 àrees temàtiques: ma-
quinari, perifèrics, teclat, escrip-
tori, editor d’imatges, correu elec-
trònic, navegador, llocs web, etc.
És un apartat interessant i ben
resolt, ja que al voltant de les
imatges apareixen els termes
oportuns i alguns apunts o ex-
plicacions breus. A Youtube hi
podreu veure els autors presen-
tant el llibre: l’obra és manejable
i, sens dubte, potencialment útil
a un públic divers. ❋
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a vida de la Rita –des de quan arriba al
món, cap a la primeria del segle XX,
fins que s’acosta a la norantena– és el

fil conductor de la novel·la Una dona del ter-
ròs, que acaba de publicar Roser Guix (Ca-
nalda, 1963). L’acció té lloc a la vall de Lavan-
sa, un paratge d’una gran bellesa natural, pe-
rò aleshores d’una duresa ambiental per a
viure-hi –cases sense aigua, llum amb teia,
camins de bast– que només van saber del tot
tots aquells que la van patir.

Roser Guix, que coneix prou bé la vida de
la pagesia perquè s’hi ha fet i hi viu, ha begut
de la memòria de la gent que l’ha precedit,
sobretot de la memòria de la seva àvia pater-
na, i ha bastit una narració, en part real i en
part novel·lada, que convida a continuar la
lectura des del primer tast que se’n fa.

Rita, la protagonista, òrfena de pare i mare
quan tot just és canalla, ben aviat s’ha d’enca-
rar al món dels adults en què viu, cosa que fa
que comenci de ser dona quan, per l’edat, en-
cara hauria hagut de jugar amb nines. Així, a
setze anys, la casen més que no es casa, tal-
ment com tantes i tantes noies de la ruralia
pirinenca en aquell temps. Un matrimoni
que una de les primeres coses que li ensenya
és a fer algun caleró d’amagat de l’home i a
estalviar-lo fos com fos, perquè en la societat
muntanyenca d’aquells dies qui tenia la bos-
sa i l’administrava era l’home, el mascle. Des
d’aleshores, “arraconar diners”, escriu l’au-
tora, fou un pensament que la Rita ja no es
trauria mai més del cap. Tanmateix, amb la
convivència arribarà a estimar el seu home
gairebé amb tendresa, perquè s’adonarà que
ell la necessita com res més en el món.

Roser Guix, amb Una dona del terròs, allò
que pretén, i se’n surt, és cantar l’aportació
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que ha fet la dona en la vida de la nostra mun-
tanya. Una aportació, si més no fins avui, que
no ha estat ni prou estudiada ni prou valora-
da. A pagès, qui més poc hi ha dormit, sobre-
tot si les coses no hi acabaven d’anar bé, era la
mestressa de casa.

Una mestressa que, a part d’exigir-se-li la
continuïtat de la nissaga familiar, i de deni-
grar-la en més d’un cas si no era fèrtil, havia
d’estar per la roba i el calçat de l’home i els
fills, i havia d’estar pel plat diari a taula, i ha-
via d’estar per l’aviram i el conreu dels
horts... I això, sempre subordinada a la vo-
luntat del marit, tant si ell estava de bon hu-

mor com si no hi estava. Una subordinació
incondicional, com dictava l’estatus social de
l’època, per bé que amb una finalitat ben
concreta al pensament de cadascuna d’aque-
lles sacrificades dones: tirar endavant la fa-
mília i brindar-li un futur més fàcil.

En definitiva, Roser Guix ens transporta,
des de les pàgines d’Una dona del terròs, al co-
neixement d’una vida femenina que la im-
mensa majoria de gent d’avui dia ni tan sols
sap que va existir. I un però a la tasca de l’edi-
tor: Una dona del terròs s’hauria pogut corre-
gir més bé que no s’ha fet, sense xorros, mani-
veles ni galledes deixades “al terra”. ❋
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Una imatge de la
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on té lloc l’acció de
la novel·la de Roser
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