GENIS DE LA CIÈNCIA

STEVE JOBS
INVENTOR DEL DEMÀ

TEXTOS JULIO FAJARDO HERRERO
IL·LUSTRACIONS MIGUEL PANG

Col· lecció Unicorn de Paper
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Hola,
Em dic Apple II i soc el primer ordinador personal que es va
vendre massivament arreu del món. Quan Steve Jobs, aquest
senyor del bigoti que us mira fixament, em va inventar, els pocs
ordinadors que hi havia al món eren trastos que ocupaven gairebé tota una habitació, així que imagineu-vos l’impacte que
vaig causar.
Steve Jobs va ser un visionari, un inventor i un informàtic i,
de fet, li devem la creació d’aparells tan imprescindibles com
l’iPhone i l’iPad, que vindrien a ser els meus descendents.
L’Steve va tenir una vida molt intensa i va saber aprofitar les dificultats per superar-se i treure el millor de si mateix. A més, ens
va ensenyar la importància d’estimar el que fas i de no oblidar
que el temps és limitat. L’Steve, sense cap mena de dubte, va
aconseguir el que s’havia proposat des de jove: anar-se’n a dormir cada nit sabent que havia fet alguna cosa útil i important.
Gràcies a les seves idees i invents, va arribar a canviar fins i tot
la nostra manera de viure!
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La poma més
famosa del món
Us deveu preguntar per què
Steve Jobs té una poma a la
mà. Quan va fundar la seva
empresa, el 1976, li va posar
el nom d’Apple, que en anglès vol dir ‘poma’. A l’Steve
se li va acudir el nom quan
va visitar una finca on conreaven pomes. Per identificar l’empresa va encarregar
a un dissenyador un logotip
que mostrés una poma amb
una mossegada.

La mossegada
Aquest element potser va
tenir alguna cosa a veure
amb el fet que en anglès
bite, que vol dir ‘mossegada’, sona igual que byte ,
que és la unitat d’informació amb què es mesura la
capacitat dels ordinadors.
Un byte (1B) ocupa més o
menys el mateix espai de
memòria que una lletra
teclejada, un megabyte
(1MB) és l’equivalent a una
novel·la i un terabyte (1TB)
es correspondria amb les
pàgines de text que es poden elaborar amb el paper
de 50.000 arbres.

«Inventem el demà en lloc
de preocupar-nos del que
va passar ahir.»

La història de Steve Jobs va començar a San Francisco abans
fins i tot que nasqués, el 1955. La seva mare era una estudiant
universitària i el seu pare, un immigrant d’origen sirià que treballava a la universitat. Tots dos eren joves, no duien una vida
gaire estable i van decidir donar-lo en adopció. Això sí, van posar com a condició que els pares adoptius tinguessin un títol
universitari.
La parella que havien escollit va canviar d’opinió a l’últim moment perquè preferien una nena, així que a l’Steve finalment
el van acabar adoptant Paul i Clara Jobs. Eren un matrimoni
humil i no tenien estudis superiors, però es van comprometre a
donar al petit una formació completa.
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Perquè l’Steve pogués anar a una bona escola, el Paul i la Clara
van invertir els seus estalvis en una casa que es trobava al lloc
que amb el temps esdevindria Silicon Valley, el centre tecnològic del món.
El Paul era molt aficionat a la mecànica i va muntar un taller al
garatge de casa. Allà va ensenyar a l’Steve a fabricar coses del
no-res, amb les seves pròpies mans. Com que era un nen molt
espavilat, de seguida es va fer expert en electrònica.
Quan tenia tretze anys, mentre feia un treball per a l’escola,
l’Steve es va adonar que li faltaven peces i va decidir trucar al
president de la companyia informàtica Hewlett-Packard. El senyor Hewlett va quedar tan impressionat amb l’Steve que li va
oferir una feina durant les vacances d’estiu.
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Silicon Valley
Al sud de la badia de San
Francisco, a Califòrnia, als
Estats Units, hi ha una zona
que ha esdevingut el centre
mundial de la innovació i el
desenvolupament de l’alta tecnologia. És allà on
van sorgir empreses com
Hewlett-Packard i Apple
Computer.

