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Ens fem ressò de dos llibres que no fa gaire s’han pu-

blicat i que ens permeten veure la tecnologia des d’al-

tres perspectives. En el primer, Carme Torras parla 

dels robots i de la nostra relació amb la tecnologia. En 

el segon, Xantal Llavina tracta de la revolució digital.  

I també ens fem ressò dels diccionaris terminològics 

publicats pel TERMCAT.

Estimades màquines
Carme Torras

Podem estimar les màquines o els artefactes? Potser 

els autòmats i robots? Carme Torras i Genís (Barcelo-

na, 1956) ens torna a remoure amb aquest interessan-

tíssim recull de deu relats breus, en els quals replante-

ja la nostra relació amb la tecnologia. Torras transforma 

el lector en un dickensià Ebenezer Scrooge que transi-

ta pel passat, el present i el futur de la seva relació 

amb les màquines, amb un enfocament que, amb ma-

tisos segons la història, bascula entre el realisme cru i 

la ciència-ficció.

Amb un estil directe i àgil, arriba a un públic ampli, 

incloent-hi els joves, ja que Estimades màquines es pot 

llegir des de diferents nivells narratius. Com en el cas 

dels llibres anteriors de Torras, Enxarxats (Males Her-

bes, 2017) o La mutació sentimental (Pagès, 2008), sens 

dubte, aquesta és una obra a la qual els docents de 

tecnologia de secundària podran treure molt partit per 

tal de plantejar dilemes tecnoètics a l’aula a partir 

d’algun dels contes que s’hi inclouen.

Estimades màquines

Carme Torras

Data d’edició: 2020

Descripció física: 183 p.; 13 × 3 × 21 cm

ISBN: 9788412216745

Col·lecció: Distorsions; 75

Editorial: Males Herbes

Preu: 16,90 €

Web de l’editorial: https://editorialmalesherbes.netlify.app/

cataleg/estimadesmaquines

Web de l’autora: https://www.iri.upc.edu/people/torras/ 

literari.html

#Somdigitals. Quins seran els protagonistes  
de la Revolució Digital?
Xantal Llavina, en col·laboració amb Jordi Portals

La periodista Xantal Llavina (Barcelona, 1975), cone-

guda presentadora de Revolució 4.0 a TV3 i a Catalunya 

Ràdio, sintetitza bona part dels dilemes socials de 

l’anomenada revolució digital. El confinament i la pan-

dèmia del coronavirus han accelerat alguns dels efec-

tes socials de la digitalització, que Llavina disseccio-

na en nou apartats. Els títols d’aquests capítols són 

més que explicatius, però hi podem afegir alguns in-

terrogants que l’autora no hi va incloure en alguns 

casos: vivim massa enganxats al mòbil?; el 2050, hau-

rem de crear els nostres llocs de treball?; sempre que 

hi ha un canvi tecnològic, algú hi perd i algú hi gua-

nya?; la tecnologia ha empoderat les dones?; desapa-

reix la premsa en paper i les plataformes digitals 

triomfen?; podrem decidir quants anys volem viure?; 

viurem en megaciutats?; Google i mestres, pantalles i 

llibres?, i, finalment, l’any 2050 serem més de nou mil 

milions?

Com a bona periodista, Llavina aporta dades, 

però sense defugir el posicionament personal, que, 

en algun cas, podria ser discutit pels nostres lectors 

tecnòlegs, atès que Llavina deixa caure bombes de 
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fum en alguna de les preguntes —complexes— que plan-

teja. No és fàcil, doncs, mullar-se en tants àmbits quan ni 

els més experts no tenen respostes o quan, fins i tot, en-

cara no hem plantejat les preguntes adequades? No dei-

xeu, però, de llegir #Somdigitals, ja que cada tema, cada 

argument, dona per a una molt bona tertúlia amb fami-

liars i amics.

#Somdigitals. Quins seran els protagonistes de la Revolució Digital?

Xantal Llavina, en col·laboració amb Jordi Portals

Data d’edició: 2020

Descripció física: rústica, 144 p.; 15,3 × 23 cm

ISBN: 9788417942502

Editorial: Profit 

Preu: 15 € (paper) / 7,99 € (llibre electrònic)

Web de l’editorial (on podeu llegir-ne un fragment gratis): 

https://www.profiteditorial.com/libro/somdigitals/

Web de l’autora: https://xantalllavina.com/

Diccionaris terminològics publicats pel TERMCAT

A partir d’aquest número, ens fem ressò dels diccionaris 

terminològics elaborats o publicats pel TERMCAT en àm-

bits relacionats amb la tecnologia. Aquesta vegada, en ser 

la primera, farem un recull dels diccionaris que ja estan pu-

blicats. D’ara endavant, exposarem només les novetats 

que hagin aparegut des del recull anterior.

Terminologia dels videojocs: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris 

enlinia/9.

Lèxic multilingüe de la indústria: https://www.termcat.cat/ca/diccio 

narisenlinia/22.

Societat de l’informacion. Novèlas tecnologias e Internet (en occità): 

https://www.termcat.cat/ca/diccionarisenlinia/38.

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics: https://www. 

termcat.cat/ca/diccionarisenlinia/123.

Vocabulari de les xarxes socials: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris 

enlinia/156.

Terminologia bàsica dels dispositius mòbils: https://www.termcat.cat/

ca/diccionarisenlinia/171.

Diccionari de fusteria: https://www.termcat.cat/ca/diccionarisen 

linia/188.

Diccionari de telecomunicacions: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris 

enlinia/235.

Diccionari de robòtica industrial: https://www.termcat.cat/ca/diccio 

narisenlinia/237. 

Terminologia de la ciberseguretat: https://www.termcat.cat/ca/diccio 

narisenlinia/239.

Diccionari d’enginyeria civil: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris 

enlinia/240.

Diccionari d’energia solar: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris 

enlinia/241.

Terminologia de la visualització de dades: https://www.termcat.cat/ca/

diccionarisenlinia/254.

Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada: https://

www.termcat.cat/ca/diccionarisenlinia/291.
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