jordi sellas i gina tost

“Avui en dia tots ens
hem convertit ja en
Generació Digital”
Cada dimecres ens apropen des del 33 el costat més
humà de la tecnologia, però la seva proposta no es
cenyeix només a la televisió. La gent de Generació Digital ataca també des de la ràdio i internet

P

assen deu minuts de l’hora
convinguda amb el fotògraf.
“Que fas tard, meló!”, escriu
la Gina mitjançant un missatge
gratuït de Whatsapp al Jordi.
L’anècdota exemplifica molt bé la
filosofia del programa de mostrar
com la tecnologia ens fa la vida
més fàcil i més entretinguda, i també la bona relació entre els seus
dos presentadors. El Jordi Sellas,
apart de presentar, és un dels creadors i directors de l’espai, que va
arrencar fa deu anys i que l’any
passat va passar també a la televisió, així com Director Digital i de
Nous Negocis del grup RBA. La
Gina Tost -una tot terreny que ha
fet d’actriu, reportera i presentadora- dirigeix els continguts de
l’espai i presenta els reportatges
de vessant més pràctic.

revisar aquesta definició. Hores
d’ara, qui més, qui menys té ordinador a casa, un telèfon intel·ligent,
potser una consola, càmera digital o algun altre aparell. Avui en
dia tots som ja ‘Generació Digital’.
I tanta tecnologia, nos ens fa perdre una mica el nord?

-Gina: No, i ara! Jo només en puc
parlar bé, de la tecnologia. A mi
m’ha permès fer molts i bons amics,

i crec que és una eina molt útil i
barata per explicar coses. A través d’internet és senzill i poc costós expressar-te. A més, una cosa
no treu l’altra, es pot tenir una vida molt tecnològica i passar-t’ho
bé sense connectar-te enlloc.
- Jordi: A mi m’agrada desconnectar i anar-me’n a la Garrotxa, de
tant en tant, perquè sóc d’allà.
- Gina: Sí, coincidim en què tots

Qui i què és la ‘Generació Digital’ que dóna títol al programa?

-Jordi: Quan vam començar a la
ràdio, vam pensar en un títol que
fes referència a la gent que havia
nascut amb els primers ordinadors domèstics, els que havien
pujat ja des de petits amb un Spectrum, un Amstrad o un Commodore a casa. Vaja, els que al carnet posa que han nascut dels darrers anys setanta en avall. Però
et confessaré que segons han anat
passant els anys, hem hagut de
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I per acabar la setmana... ràdio
No és gens habitual que un programa de ràdio es traslladi a la
televisió, i ho és menys encara que els seus continguts tinguin tanta
vida a les xarxes socials. El ‘Generació Digital’ de ràdio acaba de fer
deu anys, i s’emet dissabtes i diumenges -si el futbol ho permet- de
16:00 a 18:00. La novetat és una tertulia ‘culturalment dispersa’,
centrada en sèries, còmics, jocs i cinema ‘friki’ .

dos tenim orígens a la zona. Fora
del món digital, a mi m’agrada cuinar, tocar la guitarra, i ara estic
aprenent també a tocar l’ukelele.
- Jordi: És un instrument de Satan! (riure)
- Gina: Exagerat...!
Però curiosament, soleu coincidir jugant a internet...

-Gina: Sí, això és ben curiós. Ens
ha passat més d’un cop que estem jugant a un joc en línea, dels
que permeten que jugadors de tot
el món es trobin, començar a xerrar amb algú i adonar-te’n que és
el Jordi o algun altre membre de
l’equip de ‘Generació Digital’. Serà
que tenim gustos i hàbits similars...
Recordeu els primers ordinadors
que vau tenir? O el primer cop que
us vau connectar a internet?

-Jordi: I tant! De petit jo tenia un
Amstrad CPC, d’aquells que havies de programar tu mateix amb
Basic... Tenia enveja dels amics
que tenien Spectrums i Commodores, que eren molt més senzills
de fer anar. Per a mi, internet va
arribar quan ja estava a la facultat.
Me’n recordo que els primers cops
que ens connectàvem ens semblava al·lucinant, pensaves “quant
de material hi ha aquí”. Quan ho
mires amb perspectiva, te n’adones
que en realitat no hi havia gran cosa, però ens semblava qui sap què.
-Gina: El primer ordinador familiar va entrar a casa meva quinze
dies abans que nasqués jo! I hi tinc
molts records d’infantesa associats: em passava tardes senceres apretant els botons de F1, F2,
F3... que feien que canviés el color
de la pantalla. Després, els meus
pares em van comprar una consola de videojocs, la Sega Master
System, però cada cop que hi jugava se’ns desintonitzava la televisió de casa, i, és clar, allò causava
conflictes. Així vaig haver d’aprendre
a tornar a sintonitzar els canals
soleta per a que els meus pares
no s’enfadessin.
- Jordi: La teva mare estaria contenta...
- Gina: Ja d’adolescent, em deia
“deixa la consola, que no et durà
enlloc”. I mira... Me n’alegro que
s’equivoqués!

Jordi, el teu fill, que només té
uns mesos, ja té compte al Twitter. Com és això?

-Jordi: Sí, tinc dipositades totes
les esperances respecte a la meva jubilació en la possibilitat que
el nen em surti un Steve Jobs...
Ara seriosament, ell no hi escriu,
com és obvi, però em feia gràcia
explicar a Twitter les coses en les
quals es fixa un nadó, que són força, força curioses.
Quantes consoles teniu a casa?

-Jordi: Jo he aconseguit anar-les
repartint entre amics i familiars,
perquè si no la meva dona em faria fora de casa! Encara en tinc
dues o tres, per això...
-Gina: Deixa’m pensar... Ara en
tinc... A veure, instal·lades en tinc
dues o tres, però alguna més corre pels armaris! Em sap greu desprendre-me’n!
Jordi, véns de fer ràdio. Quin va
ser el canvi més fort per a tu quan
vau començar a fer el programa a
la televisió?

- Jordi: A la ràdio, estàs acostumat a modular la veu, a dir-ho tot
amb paraules i inflexions. En canvi, quan et veus gesticular per primer cop a la tele, et trobes estrany.
Ningú no està acostumat a veure’s
a sí mateix tanta estona, un mirall
no es pot ni comparar. Et trobes
una forma de cap que no coneixes, uns braços que es mouen
molt... Crec que això és una de les
coses que més estranyes se m’han
fet, veure’m a mi mateix...
Gina, en canvi la teva experiència és molt diferent...

tuitaires i
blocaires
Tant el Jordi Sellas com
la Gina Tost són molt
actius a twitter (les
seves adreces són
@jordisellas i
@GinaTost) escriuen
sengles blogs de
tecnologia i cultura.

- Gina: Sí. Quan et deia que a mi la
tecnologia m’ha ofert moltes coses, pensava en això. Vaig començar
tenint un blog d’il·lustració fa molts
anys, i un amic em va suggerir que
fes vídeos. D’aquí, em van fitxar
Televisa Mèxic, em van fer una
prova al 3xl.net, i d’allà, fa quatre
anys, vaig saltar al ‘Generació Digital’ de ràdio. I fins aquí!
Per cert, a què obeeix el teu canvi radical de pentinat?

- Gina: Anava boja per tallar-me’l,
sobre tot per raons pràctiques,
però també tenia moltes ganes
de fer-me un ‘look’més actual.
Text: Mar Calpena Fotos: Lluís Bou
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