4.1.3
La referència bibliogràfica de piulades al Twitter
(Versió 1 bis, 11.11.2019)

Twitter (www.twitter.com) és una plataforma de microblogs que permet als
usuaris de crear un perfil i d’enviar i rebre missatges instantanis de cent
quaranta caràcters com a màxim (des de final de l’any 2017, aquest nombre
s’ha incrementat fins al dos-cents vuitanta caràcters). La recepció de missatges
pot ser restringida per qui l’emet, per bé que l’opció per defecte és que la
tramesa sigui pública. Es calcula que es fan més de cent milions de piulades al
dia, que són seguides sobretot pels mitjans de comunicació, els quals les
utilitzen —discutiblement— com a font de notícies.
La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans fins ara no ha pres cap
decisió sobre la forma normativa que ha de designar aquests missatges, però
les que es fan servir més són piulada i tuit. El TERMCAT, amb voluntat
normalitzadora, considera piulada el terme principal i tuit un sinònim
complementari de piulada.
Diverses organitzacions han proposat sistemes de citació relativament
senzills, amb una disposició ordenada i completa dels elements essencials
d’una piulada; però no sembla que, ara per ara, es pugui parlar d’un sistema
unificat de citació. De moment, es recomana d’aplicar aquesta proposta de
redacció de les referències bibliogràfiques de les piulades al Twitter, que conté
els elements següents: a) l’autoria; b) el nom d’usuari/a de Twitter;
c) el text complet de la piulada; d) el nom de la xarxa social; e) la data, i
f ) l’hora (en el format internacional de vint-i-quatre hores i separant les hores
dels minuts amb un punt).
Cognom, Nom sense abreujar (nom d’usuari/a de Twitter). «Text complet de
la piulada». Nom de la xarxa social, dia mes any, hora.
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Si l’autoria correspon a un mitjà de comunicació, una institució o un
usuari/ària que fa servir pseudònim, posem aquesta denominació amb la
disposició i en l’ordre en què apareix a la Xarxa.
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Els Amics de les Arts (@amicsdelesarts). «Avui, dissabte i
diumenge #TENIMDRETAFERLANIMAL encartat amb
@diariARA i demà Els Amics al #concertperlallibertat amb
@omnium». Twitter, 28 juny 2013, 8.58 h.
FC Barcelona (@FCBarcelona_cat). «Ja es coneix el primer rival del
FC Barcelona a la Lliga 2013/14. És aquest: ow.ly/mNq11N».
Twitter, 9 juliol 2013, 23.50 h.
Monzó, Esther (@monzoneta). «NO MÁS CORRUPCIÓN EN
ESPAÑA: 2 MILLONES PARA QUE RAJOY DIMITA
#CuentasdelPP #9JGobDimision change.org/es/peticiones/ … via
@change». Twitter, 10 juliol 2013, 7.13 h.
Ortega, Laura (@LOV1976). «@FCBarcelona_cat amb ganes de
veure com funciona el tàndemmm #Messi & @Njr92». Twitter,
10 juliol 2013, 0.42 h.
Quintana, Gerard (@gerardquintana). «No em penso perdre
@XarimAreste i Pattin Lindy a l’Emergent. Llum i Rock». Twitter,
10 juliol 2013, 2.27 h.
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