TV3 torna al saló de ma casa

Aquest estiu he pintat casa i, posats a moure mobles, he aprofitat per tirar un cable HDMI de 15
metres entre l’estudi i el saló per connectar el Mac amb el televisor. M’ho vaig començar a rumiar el
dia de l’atemptat dels governants del PP contra la llibertat informativa de nosaltres els valencians.
L’opció més ràpida era connectar el vell portàtil per VGA, però poc operativa, perquè el cable és
gros, poc flexible i has de traslladar i reendollar l’aparell cada vegada que vols accedir als canals de
la Televisió de Catalunya. Una segona opció, és clar, és seguir esperant l’aprovació de la ILP
Televisió sense fronteres. L’opció que he triat potser no és a l’abast de tothom, però l’explicaré
perquè tampoc no és poca –encara no, almenys– la gent que té casa, mans, un ordinador amb sortida
DVI o HDMI, un televisor amb entrada HDMI, connexió a Internet i uns 70 euros per a adquirir els
artefactes que m’han permès, també, llegir blogs i premsa en el televisor domèstic:
1. Adaptador de DVI a HDMI (no he provat l’alternativa VGA>HDMI);
2. Cable HDMI (jo he instal·lat el de 15 metres; si el necessiteu més llarg no sé quins poden ser els
resultats);
3. Cable d’àudio amb dos jacks mascles, perquè el DVI no transmet l’àudio (en principi no us caldria
si feu connexió directa de HDMI a HDMI);
4. Teclat i ratolí sense fils.
No cal ser cap especialista per a fer-ne les connexions, només temps i paciència. Ara tinc Internet al
saló, puc navegar i veure tots els canals en directe i a la carta, tret dels continguts protegits que
Televisió de Catalunya no pot emetre online per prohibicions, drets i altres romanços. Tot i això, ara
torne a tenir accés a tota mena de continguts televisius en català. La qualitat de la imatge,
certament, no és la millor, però, la veritat, el píxel no molesta si t’asseus a més de cinc metres de
distància. La proximitat del futur sembla convertir en simple estupidesa l’atrocitat dels censors, però
no per això deixen de ser atroços el seus actes.
PS. Recentment, TV3 ha començat a oferir nous serveis per mòbils, iPad, televisors i consoles. Els
televisors amb Internet ja són aquí.
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