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P A R A U L E S 
 
P 48  Farbalans  = Banda de roba cosida per la part superior i deixada penjar, per  
la part superior i deixada penjar, per adornar una faldilla, una cortina. 
 
P 55  Culleretes  = (1) Cullera petita per prendre cafè, menjar gelats etc. 
    = (2) Peix de la família dels gòbids, amb les aletes 
ventrals soldades per la vora anterior. Gobius fluvials. 
 
P 70 Estroboscòpiques = Estroboscòpic = Efecte òptic que produeix un moviment 
il·lusori necessari per la producció cinematogràfica. 
 
P 72 Xoll  = Pelat del cap. 
 
P 89 Blíster  = Envàs de plàstic transparent amb una cavitat en forma 
d’ampolla, on s’allotja el producte que permet protegir-lo i presentar-lo. 
 
P 97 Bareto  = (Colombia) Rotllo amb droga al·lucinògena embolcallada amb 
paper que es fuma. 
 
P 101 Arrova   = (1) Pes equivalent a un quart de quintar o 26 lliures. 
    = (2) En una adreça electrònica símbol que separa la signatura 
de l’usuari de l’ordinador que l’hostatja. 
 
P 110 Ectoplasma = (1) Zona perifèrica del citoplasma cel·lular que es  caracteritza 
perquè acostuma a tenir menys orgànuls 
    = (2) En espiritisme, substància blanca vaporosa que, sota 
formes variades, emana el cos del mèdium. 
 
P 115 Catximba = Pipa (Tortosa-València)  
 
P 170 Galley  = Cuina. En aviació “No és permet l’entrada dels passatgers a la 
Galera” 
 
P 264 Pressuritzar = Condicionar (un recipient o un espai tancat) per  mitjà d’un 
dispositiu que manté una pressió semblant o igual a l’atmosfèrica.  
 
P 293 Bigudí  = Petit cilindre en que hom enrotlla els cabells en fer la 
permanent. 



 
P 303 Cicardiaris  = El ritme circadiari o circadià és un cicle aproximat de 24 hores. 
Aquests ritmes es generen endogènicament i poden ser activats per pistes externes, la 
principal d’aquestes és la llum. 
 
P 309 Tactel  = Fibra sintètica, resistent, suau i lleugera. 
 
P 340 Haima   = Tenda dels habitants nòmades del desert i de l’estepa del nord 
d’Àfrica. 
 
P 340 Blazer  = Tipus de jaqueta masculina creuada que té l’origen en la 
jaqueta oficial de l’Armada. 
 
P 355 Mindundi = Persona simple o insignificant, sense poder ni influència 
 
P 362 Cogorza (cast) = “Borrachera” 
 
P 473 Esmolls  = Molls  = Instrument compost per dues fulles unides per un clau 
 a manera de tisores, per agafar les brases del foc o  altre cosa perillosa. 
 
P 492 Espona  = (1) Costat de llit. 
    = (2) Espai que hi ha entre el llit i les parets laterals. 
 
P 539 Riosta  = Enrigidor de forma semblant a una biga que té funció de trava i 
evita, tot fent triangles, el moviment relatiu en el seu mateix pla dels elements d’una 
estructura quadrangular. 
 
P 544 Ambre  = Resina fòssil de diverses coníferes. Emprada en joieria i 
bijuteria. 
 
P 522 Latència = (1) Qualitat de latent. 
    = (2) Període d’incubació d’una malaltia. 
 
P 564 Oxitocina = Hormona peptídica secretada pel lòbul posterior a la hipòfisi 
que estimula la creació de llet i la contracció del múscul uterí durant el part. 
 
P 568 Macroscòpic = En física observació a ull nu. 
 
 
 

 
 

R E S U M 
  
El llibre, dins la senzillesa de les descripcions, és complex. L’argument és la vida d’una 
família amb dues germanes bessones i un fill, uns quatre anys més jove. La descripció 
comença amb una fotografia feta a les noies en el seu quinzè aniversari. La vida de la 
família, o més la dels fills, es mou entre Barcelona i les comarques de l’ Alt Penedès i 
Anoia 
entre d’altres. Els fets passarien entre els anys seixanta del segle passat i acabarien en 
la dècada dels noranta del mateix segle. En aquests anys hi va haver molts canvis en la 
vida dels joves i de les persones en edat laboral. En la vida social van aparèixer els 
anticonceptius, les drogues i el tabac nord-americà entre molts altres. Aquestes 



aparicions van produir molts canvis a les relacions entre les persones, sobretot, joves. 
Més endavant  
va anar sortint el “boom” de la construcció que aquest va produir canvis importants en 
la situació econòmica, de treball i social. En aquest marc és van produint els canvis dins 
la família i la dels propis fills que són els únics protagonistes de l’obra. 
 L’autora va explicant el desenvolupament dels joves per fer-se un lloc a la societat i la 
dels pares acostant-se al final de la vida laboral. El relat té mols detalls, que no entraré, 
com tampoc entraré en la vida personal dels protagonistes, però si que en voldria 
destacar un i és la diferència de caràcters entre germans i també els molts detalls que 
hem heretat del caràcter dels nostres progenitors sense que moltes vegades no ens 
n’adonem ni reconeixem. 
L’acabament és dramàtic, com no podia ser d’altre manera, donat el tipus de vida dels 
protagonistes. 
Entre d’altres coses caldria destacar els detalls tècnics, possiblement molt treballats, del 
món de l’aviació i també l’estil planer i entenedor del llenguatge, no obstant obliga al 
lector a posar molta atenció tenint en compte els salts que va fen en el temps i les 
situacions. 
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