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Des de feia cosa de casi un any, el mantainer de Debian del paquet XFCE devia tenir molta feina,
però un recent article a OSNews li deu haver tocat la moral i acaba de pujar la darrera versió
d'aquest lleugeríssim entorn d'escriptori a la branca experimental.

XFCE(1) és un pas entremig de Gnome/KDE i ICEWM. Bé, aquesta és una manera molt cutre de dir que és considerat
un entorn d'escriptori però no té la quantitat d'aplicacions pròpies que tenen cap dels dos grans. Però això no li lleva
possibilitats ni usos.

De l'escriptori de la rata podem trobar-ne molta informació a bandes com XwinMan(2) i pàgines semblants, però el
premi se'l porta OS-Cillation(3), una empresa que dóna soport comercial per Debian i XFCE. No sols fan paquets des
del CVS per usar-los ells mateixos com a servei, sinò que tenen un Live-CD(4) que mola molt (més que res, és una
Knoppix remasteritzada orientada a XFCE). Tot això és resumeix amb el nom de Xfld(5).

Tot això que cont ho dic especialment ara ja que un recent article(6) de OSNews(7) comentava com usar màquines
antigues o en desús amb Debian i, com gestor de finestres, XFCE 4.2. El que passava era que el mantenidor feia una
bona grapada de mesos que no pujava cap paquet i l'autor del text usava els repositoris d'oscillation (que fan paquets
per Debian(8)). Imagin que això no li ha agradat massa al senyor Loschwitz (l'actual debianita) i per això ha pujat els
paquets de la 4.2.1-1 a Debian experimental. El més probable és que no estiguin a temps per Sarge, així que paciència
(malgrat que els paquets d'OS-Cillation vagin bé per testing, tot s'ha de dir). Més informació sobre l'estat dels paquets
dins Debian a la seva pàgina respectiva(9).

(10)

Pels qui encara no teniu ganes de provar-la, passau-vos per la pàgina oficial i quedareu molt impressionats. Tot el que
es pot tocar de l'entorn es pot fer mitjançant un centre de control que no té res d'envejar als de Gnome i KDE, amb totes
les opcions que li podrieu demanar a un gestor d'aquest tipus: des de control de so, fonts i ratolí passant per
resol·lucions i refrescs de pantalla. Un entorn més que recomenable.

Si feis click a la captura de pantalla la podreu veure a tamany "real"
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