EL MELICACO BURLETA (8) JO NO SÓC TONTO, O POTSER SÍ?
Un relat de: Jacques Fiston
JO NO SÓC TONTO, O POTSER SI?
HP260-p101ns, HP22ES full HD, i-36100-T , 8GB RAM, 1TB ram HTT All in one – Acer Aspire z3- 705 i35005u
4GB RAM 1VGA 1HDMI 1.4
Què? Com us heu quedat? Jo de pasta de moniato. Segur que per uns moments heu cregut que us donava les
claus d’accés als meus comptes que tinc a Suïssa, (que provenen d’una deixa que va fer el meu besavi, poca
cosa). Doncs no. Aquestes expressions algèbriques amb que he començat aquest article, corresponen a les
característiques d’un ordinador.
És gracies a això que he confirmat allò que em temia des de fa uns anys: sóc un grandíssim analfabet! No entenc
ni un borrall de tot aquest argot. Tot això em sona a ciència ficció. Ep, una cosa si que l’entenc, els 1.324 euros
que et demanen per una andròmina d’aquestes, plena de rams i gigues, que no sé què són però que, es veu que
com més n’hi ha, millor és l’ordinador i més car el preu que et fan pagar.
Aquests trastos són cars i compte, que al cap de quinze dies ja s’han fet vells. Si expliques a algú que t’has
comprat un ordinador de tals característiques, immediatament et diu que on vas amb això, que han acabat de
treure’n un que fa tres vegades el que fa el teu amb la meitat de temps i que té un no sé què integrat que fa
meravelles.
Però si jo només el vull per escriure i guardar quatre fotos! No necessito córrer tant ni que em faci una filigrana
cibernètica!
I quan sento parlar a dos informàtics, llavors si que la meva autoestima arriba als nivells de les capes freàtiques
més profundes del subsòl:
- “Jo, és que si no és amb un GeForce GTX 1050, 7680 x 4320 Pixels, ja no m’hi poso, a més no la tinc gaire
gran, només em fa 488Mhz.
- Fes un reset i veuràs com se t’allarga el disc dur. La meva fa 1544 MHz i amb el rellotge accelerat a 1809 MHz
Overclocking, no vegis, una passada!”
- Ho vaig provar una vegada amb quatre nuclis i em va saltar fins la pantalla retina de la tablet
Heu entès alguna cosa? A vegades penso que ells tampoc tenen ni punyetera idea del què diuen, però ho
dissimulen molt bé, no fos cas que l’altre interlocutor pensés que ja no està al dia o que és un antiquat.
Per altra banda hi ha la polèmica entre els usuaris de Mac o de Microsoft, és a dir els d’Apple o els de Windows
(els de la poma o els de la finestra, collons tanta tonteria amb els noms en anglès!).
La majoria de gent tenim Windows, que per cert, quan ja has aprés com funciona, treuen una versió nova, te
l’actualitzen i t’has de passar quinze dies abans no saps quina icona has de pitjar per trobar el joc del solitari o
aquell de fer explotar les mines (he, he, he! aquí us he pillat!). El que explicava, la majoria de mortals tenim el
sistema operatiu Windows (ara m’he fet el xulo,) i quan et trobes un seguidor de la poma... que si Apple és molt
superior, que si no falla mai, que si és més senzill, que si patatí, que si patatà. En aquests casos heu de treure
l’argument que a conseqüència d’una poma Adam i Eva van ser desnonats del Paradís; no sé si els farà callar
però si més no ja teniu un tema de conversa teològica.
Fa uns mesos volia comprar una andròmina d’aquestes i vaig estar dubtant entre un equip de Tecnologia Intel®
Turbo-Boost 2.0 Equip gaming FreeDos amb tarja gràfica Nvidia GeForce GTX960 o un altre de Disc dur HDD de
1 TB + SSD 120 GB 2 en 1 convertible – Lenovo Miix 510-12IKB, 12” Full HD i5- 4200u 8GB RAM, SSD.
Al final em vaig comprar un llapis i una llibreta, que això sí que ho entenc i sé com funciona: s’agafa el llapis i es
posa damunt del paper i, amb suaus però alhora ferms moviments del canell, se’l fa lliscar per la pàgina. Si
t’equivoques es frega, amunt i avall, amb una goma d’esborrar i si es trenca la punta, el fiques al forat de la
maquineta i amb un moviment rítmic i circular li fas la punta al llapis i apa, a continuar escrivint.
Què us penseu, que sóc tonto?
Mireu, diuen que hi havia un home que era tan tonto que es va presentar al concurs mundial de tontos i va
quedar segon.
Com diu el meu amic Joan, una ciberabraçada a tothom
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