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Sobre els noms de les varietats 
 
Solem donar molta importància al nom de les 
varietats. Un bon nom ajuda a “vendre”. Però la 
realitat és que la majoria de varietats tradicionals 
no tenen un nom i molt menys un nom vistós. Més 
aviat cada pagès les bateja només per poder-les 
anomenar tot distingint-les. No és estrany que 
molts dels noms que es recullen en prospecció 
siguin de l’estil: petita, allargat, verda, de fulla 
ample...  
 
A Esporus hem acabat batejant les varietats que 
han arribat sense nom: ens va bé per parlar-ne. A 

l’hora de dissenyar una base de dades que recollís 
tota la informació referida a les varietats vam 
veure la necessitat de distingir entre els noms de 
varietat que provenien del pagès, o que tenien una 
tradició al darrera, del noms que nosaltres havíem 
inventat per poder distingir les varietats. Els 
primers serien els noms de varietat  i els segons 
els noms de  varietat diferenciada . D’aquesta 
manera era fàcil, també, de distingir varietats que 
arribaven amb el mateix nom. 
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1 Com s’escriuen  
 
De les diverses consultes efectuades des 
d’Esporus hem arribat a les conclusions: 
 
• El nom de les varietats s’ha d’escriure en 

minúscules, si no és que procedeix d’un nom 
propi, i no s’escriu ni en cursiva ni entre 
cometes (Optimot1):  

 
- col d’hivern  
- ceba de Figueres 
- enciam Morella 
- genoll de Crist 

 
• Els “sants” van en majúscules (TERMCAT2) 
 

- bròquil de Santa Teresa 
 

• “Cal”, “can” i “ca la” van en minúscules  
 

- síndria de cal Cases 
 

• També els articles dels noms propis (pàgina 
web d’Optimot) 

 
- cigró de la Segarra 
- mongeta de la Selva 
- guixes de l’Espunyola 

• Els títols i càrrecs van en minúscula: 
 

- tomàquet pare Benet 
 

• El números s’escriuen amb lletres: 
 

- enciam dels tres ulls 
- col set-setmanera 
   

• També s’han consultat: 
 

- enciam de carxofeta (no pas carxofet ni 
escarxofer) Optimot 

- tomàquet del Benach (no pas tomàquet 
Benach) Optimot 

- carbassa de rabequet (no pas del rebe- 
quet, ni del ravequet) TERMCAT 

- tomàquet esquenaverd (no pas  
esquena-verd) Optimot 

 
                                                 
1 Optimot és el servei de consultes lingüístiques de la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat en 
col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de 
Terminologia TERMCAT 
2 El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua 
catalana 

 
 
 

2 Com s’assignen  
 
1. El procediment per anomenar varietats és 

el següent: 
 
• Si el pagès donant de la llavor utilitza un nom 

per la varietat aquest serà el nom que li 
assignarem. Si no hi ha cap altre varietat, dins 
del mateix cultiu, amb el mateix nom, no ens 
caldrà assignar nom de varietat diferenciada: 
escriure’m un guió (“-“) per indicar que no hi 
ha nom diferenciat. 

 
• Si la varietat arriba amb més d’un nom, els 

entrarem separant-los amb una coma. Per 
exemple:  

 
- enciam negre, borratxer 
- col del fadrí, de gitano. 

 
• Si el nom que ens ha donat el pagès està 

repetit, cal afegir un nom de varietat 
diferenciada. 

 
• Si la varietat arriba sense nom, entrarem s/n 

en el camp Nom de varietat i cercarem un 

nom per entrar al camp Nom de varietat 
diferenciada. 

 
 
2. Normalització dels noms 
 
Si no estem segurs de com s’ha d’escriure el nom 
de varietat, o si sospitem que tal com ens ha 
arribat escrit no és correcte, podem cercar si el 
trobem en alguns dels diccionaris normatius. A 
Optimot, el servei de consultes lingüístiques en 
línea de la Generalitat   
 
(http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp#) 
 
podem consultar: 
 
• Diccionari de la llengua catalana de l'Institut 

d'Estudis Catalans (2a edició)  
És el diccionari normatiu de la llengua 
catalana. 

 
• Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-

català (4a edició) d'Enciclopèdia Catalana 
Són dos diccionaris bilingües, català-castellà i 
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castellà-català, que inclouen lèxic general, 
fraseologia i noms propis. 

 
• Diccionaris terminològics del TERMCAT. 

Són els diccionaris elaborats pel Centre de 
Terminologia TERMCAT que recullen lèxic 
especialitzat de diferents àmbits del 
coneixement. 

 
La Gran Enciclopèdia Catalana també té caràcter 
normatiu i ens pot ajudar a aclarir dubtes. 
 
El Diccionari català-valencià-balear d'A. M. 
Alcover i F. de B. Moll recull molts noms de 
varietats antigues i pot ser una bona eina de 
consulta. 
 
Si el nom inclou topònims i tenim dubtes sobre la 
seva escriptura podem consultar, també a 
Optimot: 
 
• Nomenclàtor oficial de toponímia major de 

Catalunya de la Comissió de Toponímia de 
Catalunya (2007) 
És l'obra que recull els topònims oficials de 
Catalunya. 

 
 
• Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del 

Nord de l'Institut d’Estudis Catalans 
És l'obra que recull la forma i la pronúncia 
catalanes dels topònims més significatius de 
la Catalunya del Nord. 

 
 
Si després de cercar en aquestes fonts no trobem 
la solució, podem enviar una consulta a Optimot. 
 
Un cop aclarit el dubte, no està de més que, a 
l’hora d’omplir la taula Varietats , fem constar la 

font que ha servit de normalitzadora del nom, 
omplint el camp Normalitzador del nom. 
 
 
3. Per assignar noms de varietat diferenciada 

aplicarem, per ordre, els següents criteris: 
 
• Entrarem una característica destacada de la 

varietat. Per exemple:  
 

- carbassa del bon gust petita 
- espinac s/n punxent 

 
• Entrarem el nom de la casa d’on prové la 

llavor (amb la preposició de, davant) Per 
exemple:  

 
- nap de la Vall 
- enciam de cal Cabot 
 
Convé respectar la tradició de la zona de 
procedència pel que fa a l’ús de cal o can. 
Encara que la llavor provingui d’un hort situat 
en un poble, i no pas en una casa de pagès 
aïllada, hem de preguntar si els amos tenen 
nom de casa. En molts pobles amb carrers 
les cases tenen nom. 

 
• Entrarem el nom o sobrenom del pagès. Per 

exemple:  
 

- escarola de la Jaumeta 
 
• Entrarem el nom del barri on està situat l’hort 

de procedència. 
 
• Entrarem el poble on està situat l’hort. 
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Consells de redacció 
 
En tot el procés de gestió d’Esporus es generen 
documents escrits com poden ser les memòries de 
prospecció o de caracterització, escrits divulgatius 
per anar impresos o formar part d’alguna pàgina 
web. Per això ens ha semblat interessant de donar 
alguns consells de redacció que ajudin a trobar un 

estil més o menys coherent. Són recomanacions 
que si se segueixen fan que la tasca del corrector 
quedi molt agilitzada.  De manera que hi ha més 
temps per millorar el resultat final. 
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1 Questions tipogràfiques i de mecanografia  
 
1.1 Algunes errades que està bé d’evitar: 
 
• Inserir entre paraula i paraula dos espais 

enlloc d’un. Si tenim aquesta tendència, no 
està de més que, en finalitzar l’escrit, fem una 
cerca global i substituïm tots els espais dobles 
per un d’únic. 

 
• Inserir un punt després de ‘?’ o ‘!’. Aquests 

símbols ja tanquen la frase. Si que cal un punt 
darrera d’un parèntesi o guió finals. 

 
 
• Inserir un espai entre l’última paraula d’una 

frase i el punt, el punt i coma o els dos punts. 
Seria incorrecte: ‘incorrecte :’, ‘tendència .’ o 
‘naps , cols’. Tampoc està bé d’enganxar el 
símbol de puntuació a la següent paraula. És 
incorrecte: ‘naps ,cols’. 

 
 
1.2 Frases i paràgrafs 
 
• Deixarem una línia entre paràgraf i paràgraf. 

S’ha d’usar el format Paràgraf del processador 
de textos.  Aquest format ja té determinats els 
espaiats inter i intra paràgrafs.  

 
• Un punt i a part indica canvi de paràgraf. Això 

vol dir que després d’un punt i a part hi ha 
d’haver una línia en blanc. Hi ha una tendència 
a deixar algunes frases en punt i a part però 
enganxades al paràgraf de sobre. Segurament 
perquè comparteixen significat. S’ha de decidir 
si formen part del paràgraf anterior o formen 
part d’un altre paràgraf. En el primer cas cal 
canviar el punt i a part per un punt i seguit. En 
el segon, cal inserir una línia de separació.  

 
• Els paràgrafs que són citacions d’altres autors 

han d’anar entre cometes dobles. Si són prou 

llargs s’inclouran en paràgraf a part. Es mirarà 
de distingir aquest paràgraf de la resta, reduït 
en tipus de lletra o sagnant-lo. En tot cas 
s’aplicarà la mateixa decisió a tot el document 
per mantenir la coherència. 

 
 
1.3 Resaltats 
 
Mirarem de no abusar dels subratllats, les 
negretes i les majúscules. A vegades, més que 
ajudar, dificulten la lectura. 
 
 
1.4 Utilització del processador de textos 
 
Està bé de fer un esforç per conèixer l’eina que 
s’està utilitzant com a processador. D’aquesta 
manera podem aconseguir fàcilment coses de 
l’estil: 
 
• El document té un format coherent que s’ha 

fixat abans de començar. D’aquesta manera 
tots els elements (els títols, el text normal, les 
vinyetes, peus de fotos, taules, etc.) tenen el 
seu tipus de lletra, espaiat, sagnats,.... 

  
• Les llistes i sub-llistes es numeren 

automàticament de manera que quan hi ha 
canvis es refan totes soles.  

 
• Les taules que queden dividides en dues 

pàgines conserven la capçalera a cada 
pàgina. 

 
• El text queda prou separat dels marges de les 

taules o requadres. 
 
• El document no té faltes d’ortografia que el 

corrector ortogràfic pot detectar. 
 

 

 

 

2 Bibliografia i citacions 
 
2.1 El document contindrà al final una 
bibliografia 
 
• Les publicacions s’ordenaran per ordre 

alfabètic del cognom del primer autor. Es 
citaran de la següent manera: 

 
Cognom(s), InicialNom. AnyPublicació. Títol. 
Col·lecció. Edició. Editorial. LlocEdició  
 

Per exemple: 
 
Gros, A. 2010. Terra i pedra: agricultura tradicional 
de secà. Fundació El Solà. La Fatarella, Terra 
Alta. 
 
• La referència a webs s’escriurà de manera que 

quedi activada com enllaç. Està bé d’anotar, a 
continuació, quan va ser visitat el web per 
última vegada. Per exemple: 
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http://www.associaciolera.org/inici/comunicacio/26.
php?id_pagina=26&id_publicacio=53. (Accedit 
gener 2010) 
 
 
2.2 En el cos del document s’evitarà de 
donar referències bibliogràfiques completes 
 
• Si volem esmentar un llibre donarem només el 

seu títol en cursiva. 
 
• Si volem deixar constància que una idea o 

concepte s’ha tret de determinat llibre, a 
continuació escriurem, entre parèntesi, el 

primer cognom del primer autor i l’any 
separats per una coma. Per exemple: 

 
        ...es plantaven en secà (Gros, 2010). 
 
Pot ser que la cita pugui induir a error perquè 
a la bibliografia hi ha dos llibres del mateix 
autor publicats el mateix any. Caldrà que a la 
bibliografia numerem els diferents llibres (p.e. 
2010a i 2010b) i donem la referència que toca. 

 
• També podem fer referència a un llibre 

determinat dient, per exemple: 
 

...tal com podem llegir a Gros (2010). 
Podeu consultar Gros (2010). 

             
 
 
 

3 Estil d’escriptura 

 
L’estil d’escriptura és una cosa molt personal. Però 
hi ha tot un seguit de recomanacions que ajuden a 
fer la lectura més fàcil i agradable. N’apuntem 
unes quantes. 
 
 
3.1 Estructurar el text 
 
• Doneu una estructura coherent al document, 

ordenant els temes de manera lògica i evitant 
les repeticions. 

 
• No feu paràgrafs massa llargs. Mireu de dividir 

cada fragment en temes diferenciats i feu que 
cada tema sigui un paràgraf. 

 
• Un cop redactat el document, convé deixar-lo 

reposar i després tornar a llegir-lo, si pot ser 
d’una tirada. Ens fixarem si està ben 
estructurat. Si hi ha repeticions de paraules 
properes o conceptes que sonen repetits. 

 
 
3.2 Fer frases curtes 
 
• Procureu posar com a màxim una idea per 

oració i no fer frases massa llargues. 
 
• Eviteu les frases subordinades, les 

coordinades i els parèntesis massa llargs. 
Podeu convertir-ho tot plegat en frases més 
curtes separades per un punt. Per exemple, 
substituïu: 

 
Pel que fa a l’assecador solar, cal controlar 
una exposició excessiva en èpoques de més 
insolació, que podria provocar disminució de la 

capacitat germinativa de la llavor, així com 
també, en èpoques més fredes i humides, cal 
retirar la llavor per les nits, per evitar la rosada 
i una rehumificació de la llavor. 
 
Per: 

 
Pel que fa a l’assecador solar, cal controlar 
una exposició excessiva en èpoques de més 
insolació. Podria provocar disminució de la 
capacitat germinativa de la llavor. En èpoques 
més fredes i humides cal retirar la llavor per 
les nits. Evitarem que la rosada la rehumifiqui.  
 

• Eviteu les frases passives. Enlloc de: 
 
Els blat antics són conservats per Triticatum 
 
millor escriure: 
 
Triticatum conserva els blats antics. 

 
• Limiteu els incisos. No cal afegir mots o 

explicacions si no diuen res de nou. Moltes 
vegades el que fan aquests incisos és 
complicar la lectura.  

 
 
 
3.3 Ordenar la frase 
 
• L’ordenació de subjecte + verb + complements 

és la més habitual en la llengua escrita. Potser 
perquè és més fàcil de llegir. 
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• També l’ordenació: complement de temps o de 
lloc + subjecte + verb + complements. Per 
exemple: 

 
 “Després de la collita, cal assecar la llavor el més 
aviat possible”  
 
 
3.4 Preferir un estil verbal 
 
• Hi ha molts noms que podem transformar en 

verbs. D’aquesta manera el text guanyarà en 
agilitat. Per exemple, la frase “L’objectiu és la 
multiplicació de la varietat”, resulta més fàcil 
de llegir redactada “L’objectiu és multiplicar la 
varietat”. 

 
 
3.5 Evitar l’ús de gerundis 
 
• Els gerundis poden enfosquir el sentit de la 

frase. Per exemple, enlloc d’escriure:  “És 
important mantenir les varietats identificades 
marcant les fileres...” per “És important 
mantenir les varietats identificades i marcar les 
fileres...”. 

 
• No s’accepta l’ús del gerundi de posteritat. 

Enlloc de: 
 

*Les llavors es van guardar ben seques, 
evitant que es florissin. 
 
es pot escriure: 

 
Les llavors es van guardar ben seques i es va 
evitar  que es florissin 

 
3.6 Utilitzar amb moderació els adverbis 
acabats en “–ment” 
 

Es millor buscar una solució més senzilla, que no 
carregui tant la frase. Podem fer els canvis: 
 

únicament = només 
freqüentment = sovint 
permanentment = sempre 
pròximament = aviat 
principalment = sobretot 
 
 

3.7 Evitar la repetició de paraules dins d’una 
mateixa frase o dins de frases properes 
 
La repetició de paraules properes molesta molt 
mentre es llegeix. Podeu substituir els mots 
repetits per sinònims o pronoms. Per exemple, les 
dues frases anteriors haurien quedat pitjor: “La 
repetició de paraules properes molesta molt 
mentre es llegeix. Podeu substituir les paraules...”.  
 
A vegades és possible refer la frase de manera 
que ja no calgui repetir res. Per exemple, podem 
substituir “En fer la batuda cal batre primer...” per 
“Es comença per batre...” 
 
 
3.8 Evitar les negacions 
 
Les frases negatives requereixen més esforç 
d’interpretació. Sovint es poden evitar. Per 
exemple, podem substituir: “Durant la nit, no 
deixeu la safata a l’exterior...” per “Durant la nit, 
entreu la safata...” 
 

A l’annex 2 reproduïm els consells de redacció de 
frases recollits a Cassany (1996). Aquest llibre és 
molt interessant i ens pot ajudar a perfeccionar la 
nostra manera de redactar. En recomanem la 
lectura. 
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Annex 1. Guia per a la correcció d’Agrocultura 

Petit inventari d’errors a evitar  
Indiquem a continuació una sèrie d’errors d’ortografia i lèxics molt freqüents, fins i tot en la nostra revista 
preferida… Gairebé cap d’ells és esmenat pels correctors informàtics. Per tant, un cop hagueu sotmès els 
textos a la correcció (funció F7 o dit dret del ratolí sobre les paraules subratllades en vermell), repasseu-vos 
amb cura el següent llistat. 

 
 

Què? Incorrecte Correcte 

1, 2, 4, 7… = números de l’u 
al deu [convenció nostra] 

1, 2, 4, 7… U(n), dos, quatre, set… En lletres, a 
menys que es tracti de dates. Per 
sobre del deu sí que els escrivim en 
xifres: 11, 32, 7.500… 

Alhora A l’hora que ajudava… Alhora que ajudava… 

Amb, a causa de, per a, 
de… = qualsevol prep. 
seguida de pronom relatiu 

Amb les que, a causa dels què, 
per al que, de la que… 

2 possibilitats, podeu escollir: 
• Amb les quals, a causa dels quals, 

per al qual, de la qual… 
• Amb què, a causa de què, per a 

què, de què… 

Anàlisi  (nom femení, 
singular sense s al final) 

Un anàlisis, amb anàlisis 
previs… 

Una anàlisi, amb anàlisis prèvies… 

Arrel de  [cast. a raíz de] Arrel de l’oposició del veí… Arran de  l’oposició del veí… 

Bacteri  (nom masculí) Una bactèria, les bactèries Un bacteri, els bacteris 

Comptar  = determinar el 
nombre d’uns objectes 

Aquestes són les raons que 
conten de veritat… 

Aquestes són les raons que compten 
de veritat… 

Contar  = relatar, narrar Em comptava un pagès… Em contava un pagès… 

De + u / i no accentuat Després d’anys de 
investigació,… de impaciència… 

Després d’anys d’investigació,… 
d’impaciència… 

De que , conj. Convençut de que vindria… Convençut que vindria… Quan una 
subordinada és introduïda per que, no 
s’escriuen les preposicions a, de, en i 
amb. 

Degut a , prep. [cast. debido 
a] 

Degut a les pluges, el riu es va 
desbordar. 

Arran  [a causa de , per causa de ] les 
pluges, … (Però seria correcte: El 
desbordament del riu degut a les 
pluges va provocar…) 

Donar -se compte, adonar -
se compte  [cast. darse 
cuenta] 

Donar-se compte d’un error, 
adonar-se compte que s’havia 
espatllat… 

Adonar-se d’un error, adonar-se 
que s’havia espatllat… 

En, introduint determinació 
de temps 

Al concloure, a l’arribar, en 
acabat, … 

En concloure, en arribar, en acabar, … 
= sempre en + infinitiu 
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Què? Incorrecte Correcte 

En que , conj. Pensen en que ho 
aconseguiran… 

Pensen que ho aconseguiran… Quan 
una subordinada és introduïda per 
que, no s’escriuen les preposicions a, 
de, en i amb. 

Haver-n'hi prou  + verb 
infinitiu 

N’hi ha prou amb esporgar… N’hi ha prou d’esporgar… (N’hi ha 
prou amb unes estisores és correcte. 
Però davant d’infinitiu, amb es canvia 
en a o de). 

Hi ha  + plural Al pati hi han diversos animals… Al pati hi ha diversos animals… Hi ha 
és sempre singular. 

L’any 2005, el (12 de) 
setembre de 1998 … = 
dates d’esdeveniments 

A l’any 2005, al (12 de) 
setembre de 1998… 

L’any 2005, el (12 de) setembre de 
1998… 

l·l geminada, fonema doble: 
se separa 

A-l·lot, al-·lot… Al-lot. El guió substitueix el punt de la 
l·l geminada. 

La + u / i accentuat La única, la última, la Índia, la 
una del migdia… 

L’única, l’última, l’Índia, l’una del 
migdia … 

La + u / i no accentuat L’universitat, l’investigació La universitat, la investigació 

m, km, g, kg, ha … = 
símbols d’unitats de mesura 

m., Km, gr., kgr, Ha… Habitualment en minúscula i sempre 
sense punt (a menys que el punt 
indiqui que s’acaba la frase) 

No només [Expressió poc elegant] No tan sols [preferible] 

ny , fonema ñ: inseparable Cas-tan-yer, can-ye-lla Cas-ta-nyer, ca-nye-lla 

Pensar  + verb infinitiu Pensa en venir. Pensa a/de venir. (Pensar en algú és 
correcte. Però davant d’infinitiu, en es 
canvia en a o de). 

Per a que  [finalitat] Per a que assoleixi… Perquè assoleixi, per tal que assoleixi, 
per tal d’assolir… 

Per a, prep. [cast. para] Per a fer, per a cavar, per a 
reeixir … (o qualsevol altre verb 
infinitiu) 

Per fer, per cavar, per reeixir… (mai 
amb a) 

Per a, prep. [cast. para] Per tu, per el pagès, per aquest 
objectiu, … 

Per a tu, per al pagès, per a aquest 
objectiu,… (sempre amb a) 

Per, prep. [cast. por] Els cavallons cavats per el 
pagès, … 

Els cavallons cavats pel pagès, … 

pH Ph, ph pH 

Quant a En quant a Quant a, pel que fa a… 
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Què? Incorrecte Correcte 

rr , fonema doble: se separa 
[a diferència del cast.] 

Co-rral, xa-rru-par Cor-ral, xar-ru-par 

Si no  (conj. condicional 
negativa)  

Difícilment poden haver intentat 
canviar les coses sinó han estat 
dins de l’associació… 

Difícilment poden haver intentat 
canviar les coses si no han estat dins 
de l’associació… 

Sinó  (conj. adversativa)  No ho provoca la calor, si no la 
falta d’aigua… 

No ho provoca la calor, sinó la falta 
d’aigua… 

Síntesi  (nom femení, 
singular sense s al final) 

En síntesis, un síntesis concís… En síntesi, una síntesi concisa… 

Solsament [incorrecte] Sols, solament, només… 

Tenir de, tenir que  (idea 
d’obligació) 

Tenim que venir, tens de 
vigilar… (= castellanismes) 

Hem de venir, has de vigilar… 

Gros, A. i Descombes, Ch. 1997. 
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Annex 2.  

Annex 2. Vuit consells per escriure frases eficients 

 

Vuit consells per escriure frases eficients 

1. Vigila les frases gaire llargues, de més de 30 mots! Comprova que es llegeixen 
fàcilment. 

 

2. Esporga tots els mots i els incisos irrellevants. Queda’t només amb els essencials. 

 

3. Situa els incisos en el lloc més oportú: que no separin les paraules que estan 
relacionades. 

 

4. Busca l’ordre dels mots més planer: subjecte, verb i complements. Evita les 
combinacions rebuscades. 

 

5. Col·loca la informació rellevant en el lloc més important de la frase: al principi. 

 

6. No abusis de les construccions passives, de les negacions ni de l’estil nominal, que 
enfosqueixen la prosa. 

 

7. Deixa actuar els actors: que els protagonistes de la frase facin de subjecte i 
d’objecte gramaticals. 

 

8. No tinguis mandra de revisar les frases! Has d’elaborar la prosa, si vols que sigui 
energètica i entenedora. 

Cassany 1996.  
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Reduir imatges utilitzant IrfanView 
 
Si els nostres documents han de contenir 
imatges, hem de mirar de reduir-los de mida 
abans d’incorporar-los. D’aquesta manera 
evitarem de crear documents massa pesats que 
costin d’obrir, copiar o enviar. 
 
 

Tots els programes de tractament d’imatges 
permeten aquesta reducció. Aquí en proposem un 
de software lliure que, a més, permet treballar 
amb un conjunt d’imatges a l’hora. 
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1 El programa 

 
IrfanView és un visor d’imatges gratuït per 
executar en Windows que es pot fer servir per 
reduir la mida de les fotos que s’han d’incorporar a 
presentacions i documents. El programa no és tan 
potent com per exemple el Photoshop però ocupa 
molt poc (1,33 MB) i és fàcil de fer anar. 
 
Es pot descarregar a http://www.irfanview.com/ on 
també es troben les versions catalanes i 

espanyola. S’instal·len dos programes: l’IrfanView 
i l’IrfanView Thumbnails  (Miniatures). Per activar 
l’idioma escollit cal seleccionar Options-Change 
language dins del primer programa. 
 
Per reduir conjunts d’imatges, i alhora canviar-les 
de nom, s’utilitza l’IrfanView Thumbnails 
(Miniatures). 
 

 
 
 

2 El procediment 
 
1. Executar el programa IrfanView Thumbails 
 
2. Seleccionar les imatges a reduir. Amb Ctrl+A seleccionem totes les de la carpeta. 
 
 
 

 
 
 
3. Clicar a Fitxer - Inicia el diàleg de tractament per lots amb les miniatures seleccionades 
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Els següents passos s’executen a partir de la pantalla Conversió per lots que reproduïm a sota. Hi ha 
senyalats, amb números vermells, el lloc on s’inicien els passos següents. 
 
4. Marcar la casella Conversió per lots - Fitxers reanomenats per tal de reduir i (si es vol) alhora canviar 

el nom de les imatges.  
 
 

 
 

 
 
5. Seleccionar el botó Opcions per escollir el format del JPG. S’obté la pantalla següent on es marca 

qualitat alta. 
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6. Seleccionar la casella Opcions avançades (per canvis de mida) i clicar el botó Avançat per escollir les 

opcions de reducció (o ampliació). Una mida de 300 píxels (uns 10 cm) al costat més llarg i un 
resolució de 72 ppp, dóna arxius d’entre 80 i 90 kb. És una mida que sol ser suficient per les imatges 
que han d’aparèixer en un document a imprimir en una impressora normal.  

 

 
 
 
7. Clicar el botó Opcions (al costat del requadre de Patró de nom) per indicar com s’ha de canviar el nom 

dels arxius. Si no es volen canvis s’ha d’escriure $N, que indica el nom vell del fitxer. Per afegir una 
R_ davant del nom de l’arxiu reduït escriurem: R$N 
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8. En la casella Directori de sortida triar la carpeta on s’han de guardar els arxius reduïts. Si es vol que 
els arxius es guardin en una carpeta nova, escriure-la a continuació de l’adreça de la carpeta on s’ha 
de crear:  \carpeta_nova 

 
9. Executar la conversió clicant a Comença el lot. 
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Gestió de fotografies 

Durant tots els processos de gestió d’un banc de 
llavors es generen fotografies que cal arxivar. 
Sense uns procediments clars de gestió d’aquest 
material fotogràfic, el més probable és que 
s’apliquin diversos criteris per anomenar-les i 
desar-les. Localitzar una foto que se sap que 
existeix o indagar quines fotos poden servir per 

il·lustrar determinat tema pot ser laboriós. És per 
això que és interessant de disposar d’un mètode 
estàndard de gestió, i més si són diverses les 
persones que generen i gestionen tot aquest 
material. 
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1 Algunes idees clau 

 
Quan ens posem a endreçar les nostres 
fotografies digitals el primer que se’ns acut és de 
guardar-les per carpetes per temes. Si el nostre 
volum de fotos és petit i el màxim que fem amb 
les nostres fotos és imprimir-les en àlbums, pot 
ser que aquest sistema funcioni. Ara bé si volem 
donar a les nostres fotos un ús més ampli tindrem 
alguns problemes: 
 
1. Ordenar els arxius per carpetes sembla fàcil. 

Podem crear carpetes de l’estil: \Viatge a 
l’Empordà, \Jornada portes obertes. La cosa 
es comença a complicar si sabem que en un 
dels nostres viatges varem retratar un 
llangardaix i ara voldríem recuperar la foto, 
però no sabem en quin viatge la varem fer. 
Per preveure aquest problema, suposant que 
el llangardaix l’haguéssim retratat a 
l’Empordà, en endreçar les fotos podríem 
copiar-la a la carpeta Viatge a l’Empordà i 
també a la carpeta Llangardaixos. I si el que 
haguéssim retratat a l’Empordà fos un enciam 
i una escarola de costat, ens caldria triplicar 
aquesta foto perquè fos alhora a les carpetes 
\Enciams, \Escaroles i \Viatge a l’Empordà. 
Els problemes d’espai aviat serien evidents. 

 
2. Tot i així, si els temes que ens interessen són 

més limitats, ho podem fer. Ara bé, pot passar 
que un cop organitzada aquesta estructura de 
carpetes per temes se’ns acabi la capacitat 
de magatzematge del medi que estem usant. 
Llavors que hem de fer? Moure les carpetes a 
un disc de còpia i tornar a crear l’estructura 
en el disc de treball? O moure la meitat de les 
carpetes al disc nou i deixar l’altra meitat on 
les teníem? Un embolic! 

 
Una altra estratègia sol consistir a canviar el nom 
de cada imatge per un que sigui més descriptiu 
que el número que atorga la màquina de retratar. 
Aquesta estratègia també sol portar problemes, i 
molta feina! Encara que hi ha programes que 
permeten fer un canvi global de noms d’arxius és 
molt difícil ser coherent a l’hora d’anomenar 
arxius.  Si volem que aquests noms siguin 
descriptius, cada vegada s’han de fer més llargs i 
el més probable és que acabem afegint números:  
 

enciam_escaroler_espigat1.  
 

Això si no acabem tenint també: 
 

Enciam escalorer espigat1 i  
ENCIAM-escaroler-espigat-1 

 
És millor: 
 

1. Deixar el nom dels arxius tal com surten de la 
màquina. Com a molt, canviar el codi de 
lletres de davant a totes les fotos. Aquests 
nous codis han de ser pocs i clars: per 
exemple poden indicar un codi de projecte o 
un codi d’autor. 

 
2. Emmagatzemar les fotos en carpetes per 

dates. L’amplitud d’aquestes carpetes 
dependrà de la quantitat de fotos que fem al 
llarg de l’any. Si aquestes no ocupen massa 
espai podem ficar-les en una única carpeta. 
Si en fem més, necessitarem més carpetes. 
La idea és que la mida d’aquestes carpetes 
no sobrepassi la capacitat d’emmagatze- 
matge del medi on fem la còpia de seguretat 
d’aquestes fotos.  

 
A Esporus crearem, a l’ordinador de Can Poc Oli,  
una carpeta per descàrrega: 
 
 \Els meus arxius\Esporus\Fotos\Any\aaaa_mm_dd  
 
on Any és el número de l’any en curs i 
aaaa_mm_dd la data en què es fa la descàrrega. 
 
Per exemple podríem tenir: 
 
\Els meus arxius\Esporus\Fotos\2011\2011_01_28 
 
Si aquell dia algú altre ha creat una carpeta per 
descarregar fotos, distingirem la nostra numerant-
la aaaa_mm_dd_2.  
 
 
Com localitzar fotos 
 
I en aquest garbuix d’arxius, de nom sense cap 
significat, ficats en una sola carpeta tots barrejats, 
com trobarem la foto del llangardaix que sabem 
que un dia vàrem fer? Necessitem una base de 
dades o un catalogador d’imatges. 
 
El que fem amb una base de dades (BD) o amb 
un catalogador (que és el mateix una mica més 
sofisticat) és atorgar a cada foto un seguit 
d’informació que després podem recuperar. Està 
clar que aquesta feina no es fa sola. Som 
nosaltres els qui hem de dir a la BD que la foto 
PST48268 és d’un llangardaix i que la vam fer a 
l’Empordà en tal data.  
 
Podem fabricar una BD a mida per gestionar les 
nostres fotos. D’aquesta manera la informació 
sobre les fotos quedarà lligada a la BD però les 
fotos en si seguiran estant “indocumentades”. O 
podem aprofitar l’espai per metadades que tota 
foto digital té assignat per emmagatzemar-hi 
aquesta informació i aconseguir que quedi 
“enganxada” a la foto mateixa. 
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2 Les metadades d’una foto 
 
Cada fotografia porta associats tres estàndards 
de metadades. Són les EXIF, IPTC i XMP. 
 
Les metadades EXIF (Exchangable Image File 
Format) són generades automàticament per la 
màquina en el moment de fer la fotografia. No 
podem modificar-les. Inclou la data de creació de 
la fotografia i dades tècniques del tipus: marca de 
la càmara, obtectiu utilitzat, ISO, etc. 
 
Les metadades IPTC (International Press 
Telecomunication Council) contenen informació 
que hem d’introduir manualment. Es pot fer 
utilitzant la majoria del programes visors (com 
l’Adobe Bridge o el IrfanView) o programes de 
catalogació (com IMatch, Iview, ACDSee, 

Fotostation...). A través d’IPTC podem “anotar” a 
la imatge qui ha fet la foto, on, quan, de què 
tracta,.... Un cop plens els camps de IPTC, la 
informació que contenen es podrà recuperar des 
de la majoria de programes de gestió d’imatges. 
 
Les metadades XMP són com una ampliació del 
concepte IPTC incloent-hi la possibilitat de valorar 
i puntuar les fotografies. 
 
Ens interessa parlar sobretot de les metadades 
IPTC, que són les que podem canviar fàcilment. 
Poden anar gravades a arxius JPEG, TIFF, PSD i 
també en els arxius RAW de la majoria de 
càmares.

 
 
 
 
 

3 Els camps IPTC 
 
Podeu trobar la llista completa de camps IPTC 
que es poden utilitzar a: 
 
http://www.iptc.org/std/photometadata/specificatio
n/IPTC-PhotoMetadata-201007_1.pdf 
 
Nosaltres utilitzarem els següents: 
 

Títular (Headline) 
Descripció (Caption) 
Paraules clau (Keywords) 
Data de creació (Date)  
Lloc de creació (De fet diferents camps: 
City, Country, State, Sublocation,...) 
Autor (By-line) 
 

El nom que figura entre parèntesis és el nom de 
l’estàndard IPTC; pot ser que algun programa 
canviï aquests noms. Per exemple alguns 
programes anomenen el camp Caption com a 
Description. 
 
És important ser coherent a l’hora d’omplir 
aquests camps. Les entitats que treballen amb 
fotos solen establir unes indicacions estàndard de 
com omplir-los.  
 
Per nosaltres: 
 
Títular : és el títol que posaríem a la foto si 
hagués d’anar a una exposició o il·lustrar una 
notícia. Pot ser un títol creatiu i no té per 
què ser descriptiu.  
 
Descripció:  ha de contenir la descripció del que 
es veu a la foto (què, qui i com) però també del 

que no es veu (quan, on,  perquè). Podem posar 
la mateixa descripció a un munt de fotografies 
alhora i després afegir-hi el que calgui a cada 
una. Per exemple començar posant: 
 

a Cal Fuster Cabot. Solsonès, estiu 2007 
 

I després afegir a les fotos que calgui: 
 

Enciam a Cal Fuster Cabot. Solsonès, 
estiu 2007 
 

o, en una tercera passada: 
 

La Maria collint un enciam a Cal Fuster 
Cabot. Solsonès, estiu 2007 
Enciam de tres ulls espigat a Cal Fuster 
Cabot. Solsonès, estiu 2007 
Era d’enciams a Cal Fuster Cabot. 
Solsonès, estiu 2007 
 

Per què cal afegir, el lloc i la data a la descripció 
si ja hi ha altres camps on es recullen aquestes 
dades? Perquè va bé que a la descripció de la 
foto hi sigui tot. Només llegint aquesta descripció 
podem tenir una idea bastant clara de cada foto 
en qüestió.  
 
Paraules clau: És un camp on incloure paraules 
o termes que seran les que farem servir a l’hora 
de cercar fotos. No cal que aquestes claus siguin 
d’un llenguatge estructurat, o Tesaurus, però 
ajuda tenir la llista de les admeses i uns criteris 
per fer-les servir.  
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Data de creació:  no cal que l’entrem, podem 
obtenir-la de les metadades EXIF ja presents a la 
fotografia des de la seva creació. 
 
Autor:  Escriurem el nom de la persona que ha fet 
la foto tal com volem que sigui citat en els llocs on 
pot aparèixer aquesta foto. 
 
Lloc de creació: Inclou diversos camps que 
podem adaptar segons ens convingui. Farem: 
 

City = Municipi 
State/Province = Comarca 
Sublocation = casa, localitat o barri 

 
Podríem entrar, per exemple:  
 

City = Riner 
State/Province = Solsonès 
Sublocation = Cal Sait, Freixinet  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

4 Com s’entren les metadades a la fotografia 
 
Necessitem un programa. A títol d’exemple, per si 
voleu provar, donem algunes indicacions de com 
fer-ho amb el programa IrfanWiew.  
 
A la pàgina 18 d’aquest document podeu trobar 
una explicació del programa i de com instal·lar-lo.  
 
Per poder escriure metadades als arxius 
fotogràfics cal baixar els plug-ins per IPTC i EXIF 
(plug-in iv. misc.zip). 
 
El procediment és: 
 

1. Executar el programa IrfanView Thumbnails  
2. Seleccionar les imatges a documentar. Amb 
Ctrl+A seleccionem totes les de la carpeta.  
3. Al menú Fitxer  escollir Operacions JPG 
sense pèrdua  i Defineix les dades IPTC als 
fitxers triats. També es pot fer amb les tecles 
ràpides Ctrl + I 
 
Les dades que hem dit que ens interessen les 
trobarem a les pestanyes Caption , Keywords , 
Credits  i Origen . En la pestanya Options  podem 
escollir entre diverses opcions de guardar el que 
hem escrit.  

 
 
 
 

5 Per què serveixen aquestes metadades 

 
Un cop entrades les dades IPTC, aquelles fotos 
quedaran documentades i podrem fer cerques 
fent preguntes de l’estil: 
 

Fotos fetes a tal lloc 
Fotos amb llangardaix 
Fotos fetes per tal autor 
Fotos fetes tal data 

 
Si hem documentat algunes fotos amb IrfanView 
podem fer alguna cerca de prova. Aquesta 
vegada hem d’obrir l’IrfanWiew (no el 
Thumbnails). Al menú Fitxer  escollir Cercar 
fitxers (Ctrl + F). En el quadre de diàleg triem la 
carpeta on volem buscar, escrivim la paraula que 
volem buscar i seleccionem Mira en les dades 
IPTC. IrfanWiew mirarà una per una les fotos de 
la carpeta (pot ser lentíssim si n’hi ha moltes) i 
ens traurà la llista de les fotos que inclouen la 
paraula en el seu IPCT. Després podrem 
visualitzar-les. 
 

Si el nostre volum de fotos i/o de desordre és molt 
gran, treballar amb IrfanView pot ser poc operatiu. 
Per això ens cal recórrer als programes de 
catalogació d’imatges. La gràcia d’aquests 
programes és que generen un catàleg on tenen 
emmagatzemades les miniatures de les fotos i la 
informació associada a cada una d’elles. Per 
cercar una foto no els cal llegir-les totes sinó 
només buscar en la informació ja 
emmagatzemada en la base de dades del 
programa. Un cop localitzades les fotos que 
coincideixen amb els criteris de cerca, el 
catalogador ens mostrarà les miniatures. 
 
Aquests programes exigeixen un aprenentatge, 
però potser val la pena de llançar-s’hi. Al mercat 
se’n troben de diferent preus. Un dels més 
accessibles és el IMatch (uns 60€). En podeu 
descarregar una versió de prova a: 
 
http://www.photools.com 
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6 El mòdul de fotografies de la base de dades Germen (BDG) 

 
En un futur disposarem del mòdul Fotografies  de 
la BDG que ens permetrà gestionar les fotografies 
que es generen a Esporus. No ens caldrà utilitzar 
IrfanView ni cap altre catalogador. 
 
BDG permetrà agrupar les fotografies en àlbums i 
assignar a cada una d’elles les metadades IPTC. 
Aquestes dades quedaran arxivades a la BDG i 
també gravades a l’arxiu mateix de la fotografia. 
 

La BDG emmagatzemarà les miniatures de les 
fotos i permetrà fer cerques per paraules clau, 
lloc, data,... 
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