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Les aplis  

Mira que n’arribes  
a ser… 
Has de saber que si fas un 
espòiler hi ha el perill que 
et diguin que ets un 
aixafaguitarres, un 
rebentaacudits o un 
esgarriacries. Totes 
aquestes paraules tenen un 
significat similar, i s’apliquen 
a les persones que s’ho 
passen bé espatllant la 
diversió dels  altres. En 
aquest cas, desvelant una 
dada que l’altra persona no 
vol saber.

ara 
kids  Textos:  

CCRISTINA SERRET  
Il·lustracions:  
MARTA CAYUELA  

No em diguis  
qui és l’assassí! 
Per què ens agrada llegir 
llibres o mirar pel·lícules? 
Entre altres motius, perquè 
ens enganxem a la història i 
volem acompanyar els 
personatges fins al final, per 
descobrir a poc a poc què els 
passarà. Quan algú ens 
desvela algun dada crucial 
de la trama, el misteri 
s’esvaeix i aquella història 
que tant ens interessava 
perd una part del seu 
atractiu.  

Quan algú, deliberadament, t’explica el final d’una pel·lícula que 
encara no has vist, o quin personatge mor en una novel·la que 
encara no has llegit, t’està fent un espòiler. No hi ha res que faci 
més ràbia, oi? Avui t’expliquem algunes curiositats sobre aquest 
mal costum tan difícil d’aturar

LactAPP 
 
Una apli sobre lactància i 
maternitat fundada per les 
assessores de lactància 
Alba Padró i Maria 
Berruezo. Amb més de 
200.000 descàrregues, 
ofereix respostes 
personalitzades en funció 
de les necessitats i els 
perfils de la mare i el nadó. 
També inclou plans 
personalitzats per a cada 
situació, accés al blog o 
eines per enregistrar 
l’evolució del nadó. Preu: 
gratuïta. Plataformes: iOS i 
Android. 

Tayasui 
Calligraphy 
 
Una proposta molt 
reeixida per dibuixar amb 
ploma i pinzell de tinta. 
Permet triar el gruix, la 
inclinació i la textura de les 
eines per crear imatges 
delicades en un context 
minimalista. Preu: 2,29 €. 
Plataforma: iOS

Una paraula anglesa 
que hem fet nostra 
Espòiler és una paraula 
catalana que deriva del mot 
anglès to spoil, que vol dir 
espatllar, fer malbé. En català 
podem dir que fem espòiler o 
que fem un espòiler. La 
forma verbal espoilejar, en 
canvi, no està acceptada.

Els espòilers 

Alerta, espòiler! 
Els espòilers també te’ls pots trobar a la premsa, als anuncis o 
a les xarxes socials. Per això hi ha una mena de pacte no escrit 
pel qual, quan algú pretén desvelar una informació crucial en 
algun d’aquests mitjans, ha d’advertir-ho abans.

Un invent  
del segle XXI? 
Els espòilers han existit 
d’ençà que les persones 
van començar a inventar  
històries. Però fins que no 
vam adoptar aquesta 
paraula anglesa en 
dèiem, senzillament, 
explicar el final.

Vocabulary 
To increase: augmentar 
Enjoyment: plaer, gaudi 
To understand: entendre 

To share: compartir, fer córrer 
Weekend: cap de setmana 

Release: estrena 

 
Spoilers 

don’t spoil 
Some studies suggest  

that spoilers can increase  
our enjoyment of cinema  

and literature because they 
help us understand  

the story 

 
Did you 
know? 

For the director of Avengers: 
Endgame, it’s okay to share 

spoilers from the second 
weekend after a  

film’s release 


