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El web on es
poden consultar
les adreces
pioneres amb
.eus.

ELS WEBS

del .eus, la resta de fases de llançament
del .gal començaran al setembre i les
adreces en general no s’activaran fins a
la darreria d’aquest any.

www.aitzindariak.eus
Llista d’adreces pioneres amb
.eus.
www.dominio.gal
Informació del domini .gal.
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Verba7, el desafiament
verbal
a passió ludolingüística de l’escriptor Màrius Serra
[www.mariusserra.net] no té aturador. Al darrere de
mil i una iniciatives relacionades amb l’enigmística i
els jocs verbals, en format paper [enigmisticamarius.blogspot.com], radiofònic [twitter.com/hashtag/
enigmàrius] i digital [www.verbalia.com], ara acaba
de fer el salt al mòbil amb l’aplicació Verba7
[www.verba7.com/ca].
Disponible gratuïtament per a les plataformes Android i iOS, l’aplicació es presenta com una competició lingüística amb un desafiament verbal diari. L’objectiu és demostrar que la llengua és una font de plaer
i que la competència lingüística es pot anar millorant.
“Un dels grans fenòmens en el gènere d’apps verbals ha estat Angry Words/Apalabrados, basada en el
joc de l’Scrabble, que explora les possibilitats morfològiques de la llengua. Doncs Verba7 explora les semàntiques a partir de la competència lingüística”, es
diu en la presentació. És una competició que proposa
365 desafiaments verbals cada any, però cada dia a
una hora diferent, previ avís.
L’aplicació activa un compte enrere quan falten 7
hores, 7 minuts i 7 segons per al llançament del desafiament. Cada participant té 7 minuts i 7 segons per
respondre’l i obtenir punts. El màxim de punts que es
pot aconseguir per cada envit és de 777: s’obté responent correctament en els primers 7 segons.
Passats aquests 7 segons d’or en resten 419 per
completar el compte enrere. El jugador obté tants
punts com segons (entre 419 i 1) resten al rellotge
quan resol el desafiament. El dia 7 de cada mes es tancarà el rànquing del joc, del qual se n’extrauran els
premiats.

Explora les
semàntiques a
partir de la
competència
lingüística

Qui ha guanyat el mundial?

Barcelona, en 26.000 fotos

Bruce Springsteen, cineasta

Tast a Tast

whoarethechampions.com
Alemanya va aixecar fa una setmana la copa del món de futbol.
Però en aquest documental es
mostren els altres guanyadors del
mundial del Brasil: els veïns de
l’icònic estadi de Maracanã.

vimeo.com/98123388
Més de 26.000 fotografies amb
quatre càmeres i sis lents. Són
les grans xifres de la passejada
fotogràfica per Barcelona que proposa Rob Whitowrth amb un vídeo
seqüencial espectacular.

brucespringsteen.net
El cantant nord-americà Bruce
Springsteen s’ha estrenat com a
director de cinema. Al costat de
Thom Zimny, el Boss signa Hunter
of invisible game, un curt publicat
a la seva pàgina web.

tastatast.cat
Pàgina de microcrítica gastronòmica on apareixen més de sis-centes referències de restaurants de
Catalunya i Espanya, a més de
ciutats com ara París, Londres, Istanbul, Roma...

