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Plug Party
El cap de setmana passat (19 i 20 d'abril d'enguany) es va celebrar a Montoliu de Lleida la primera
Lan Party de ponent. Un grup de joves de 16 anys van organitzar una sessió de 48 hores de vici
ininterromput on hi van participar alvoltant de 30 persones, majoritàriament de Lleida però també
s'hi va acostar gent de Barcelona, com jo mateix.

Contacte Inicial
Quan vaig arribar a les 10 del matí a Montoliu i vaig entrar al casal del poble vaig quedar impactat per una visió
sublim: unes 30 maquines allà conectades, en xarxa, esperant el moment d'aprofitar-les al màxim, ja sigui per jocs com
per trastejar i provar coses noves. Em vaig quedar impactat sobretot per les torres de la gent, moltes d'elles manipulades
per incloure fluorecents de colors, llumetes, ventiladors, interruptors por doquier, amb covertures de vidre o
simplement la babera que em va venir quan vaig trobar-me al meu costat una peaso de makina amb 2 processadors
2400, 2 monitors, ratoli amb dos optiques... un ordenador completament dual :), a més ens va permetre de disfrutar el
Barça-Madrid que es disputava el dissabte.

A més, els organitzadors posaven al nostre servei un servidor ftp amb un raid montat de 240 Gb. que va esser utilitzat
inicialment per traspassar totes les actualitzacions, patches entre d'altres coses als usuaris de la xarxa i aixi varem poder
disfrutar des de bon principi partidetes al CounterStrike, Warcraft3 i evidentment... el Quake3. Per desgracia aquest ftp
es colapsava i deixava el Windous XP fregit. Mes endevant vam veure que era més un problema de hardware doncs
l'ordenador va morir... pro bueno, la gent va anar montant els seus propis FTP's i la festa va continuar sense gaires
problemes.

Per tal de que la conexió a la xarxa fos el mes simple possible, en miki (aka TUX), va posar conectar a la xarxa una
flamant Debian amb DHCPd que permetia de manera molt rapida donar ip's diferents a cada ordenador amb les dns i
gateways apropiats i aixi evitar de ``configurar'' màquina per màquina.

Jornada de vici
Un cop instalar a la meva cadira de fusta i la maquina engegada va ésser el moment de convertir-se en una garrapata i
xupar del ftp i els altres usuaris: divx, jocs i programes... get * :). Gracies al Samba un podia conectarse a les carpetes
compartides dels usuaris de Windous i xupar per duplicat.

I despres... hores de vici

...

Mes hores de vici

...
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Jornada cultural
Poc despres de dinar varen venir en Jordi Murgo i un company seu, ambdós d'HispaLinux, que van donar el to de
categoria a la party. Mentres alguns continuaven viciant-se i baixant coses de la net, aquests dos personatges ens varen
ensenyar com amb un pal de fregar i una capça de galetes de la iaia maria (d'aquelles metaliques) es poden fusionar per
crear una flamant antena per captar xarxes wireless.

En el seu cotxe hi tenien instalat un gps amb el que anaven enregistran les zones d'influència de diferents xarxes
wireless que s'havien trobat. Amb unes targetes pcmcia que tenien ens explicaven que moltes vegades s'hi podien
conectar en aquestes xarxes amb els seus portatils i inclus entrar a recursos compartits que els pobres users no es
preocupaven de protegir convenientment... quin perill :).

Evidentment... la meva imatge mental (i que em perdoni el Sr. Murgo :) va esser una parodia... ja em veia a mi, de
vellet, sentat a alguna plaça d'algun poble xiulant a les noies pero en lloc de tirar pa sec als ocells, aguantant la
palangana, localitzant xarxes wireless per intentar xafardeixar en elles ... :P

Fent Amics
La jornada també em va servir per coneixer tot de gent molt simpàtica i oberta, tots amb l'entusiasme adolescent de
veure coses noves cosa que feia un ambient molt saludable que contrarrestava les radiacions que desprenien tots aquells
monitors.

M'agradaria destacar al Sr. Silex que es va convertir en el meu heroi personal quan va portar el seu ``portatil'', es a dir,
una placa base entaforada en un tapper de conserves amb uns forats convenientment colocats per poder conectar el
monitor, la xarxa i el teclat. Utilitzava memoria de la vella vella que no m'atreveixo a mencionar per no ficar la pota :).
I en ell, una Debian.

Resumint
Va ésser una jornada digne de esser recordada i aprofito aquest document per felicitar els seus organitzadors ja que crec
que va ser tot un èxit. Gràcies tux, krafternoseque, shirow, etc (etc=gent que no se com es diu :P) i viam si es repeteix
l'any vinent. Segur que serem més gent i viam si s'apunten més bulmerus per donar més presencia linuxera.

Anims!

El meu heroi. Un petit descanç per anar a Lleida capital al Pans&Company per comprar entrepants a la gent i despres...
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