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Q uan Sophie, la intel·li-
gent i resolutiva nebo-
da de l’Inspector Gad-
get utilitzava alguns
dels seus artefactes

per ajudar el maldestre oncle, la
popular sèrie de dibuixos animats
dels vuitanta sonava a ciència-fic-
ció impossible. Avui, alguns
d’aquests imaginatius avenços
són una realitat. La nena de la sè-
rie d’animació utilitzava una cosa
semblant a una tauleta per a les co-
municacions i també tenia un re-
llotge de polsera amb què es co-
municava amb el gos per video-
conferència. La barrera entre
aquella ficció i la realitat d’avui ja
s’ha difuminat. Apple, Google,
Samsung i altres companyies lí-
ders de l’electrònica de consum
estan a punt d’iniciar la cursa per
posar-se als nostres canells des-
prés d’haver-se ficat fa temps a
les bosses de mà i les butxaques
amb els smartphones.
Les primeres computadores

eren enormes instal·lacions mun-
tades en recintes de grans empre-
ses i universitats. Amb la gradual
reducció de mida, la computació
va entrar a l’oficina. La popularit-
zació dels ordinadors va arribar
amb el PC, que va posar lesmàqui-
nes encara més a prop: a les llars.
A mesura que es miniaturitzava,
l’ordinador s’aproximava al cos
humà. L’aparició dels smartpho-
nes i les tauletes ha col·locat les
computadores a les bosses demà i
les butxaques. El següent pas era
totalment lògic: ara sobre la nos-
tra pell.
El primer avís va arribar fa

unes setmanes de l’agència nord-
americana bloomberg, especialit-

zada en informació econòmica,
que anunciava que Apple tenia un
equip d’unes cent persones treba-
llant en l’iWatch, presumpte nom
del dispositiu, format a partir
d’afegir la lletra i a la paraula re-
llotge en anglès.
Tot seguit,TheWall Street Jour-

nal, que sol obtenir filtracions
molt fiables sobre l’hermètica
companyia de la poma, anunciava
que Apple ja estudiava amb Fox-
conn, la companyia amb la qual fa-
brica els aparells a laXina, les difi-
cultats tècniques que pot suposar
per a les cadenes de muntatge
l’elaboració del nou gadget.
Ningú no s’imaginava com po-

dria ser el nou aparell fins que
TheNew York Times va oferir una
altra pista. Apple treballa amb un
projecte de pantalla flexible que
es corba al voltant del canell. A les
oficines de patents dels Estats
Units, la firma fundada per Steve
Jobs ja tenia registrada una espè-
cie de banda elàstica, tota panta-
lla, a tall de braçalet multimèdia
avançat.
La resta de la indústria espera-

rà a veure-ho per decidir què fa?

Per la manera en què funciona
avui el mercat de l’electrònica de
consum massiu, com la de mòbils
i tauletes, actuar tard és gairebé
un suïcidi. Només cal veure les di-
ficultats que tenenMicrosoft amb
Windows Phone i Nokia per res-
sorgir o els raonables dubtes que
BlackBerry torni a tenir l’èxit que
va aconseguir al seu dia.
Especialista a no quedar-se

adormida, la coreana Samsung va
explicar els plans que té també a
Bloomberg. En una entrevista, el
vicepresident executiu de negoci
mòbil de la companyia coreana,
Lee Young Hee, va avançar: “Es-
tempreparant productes per al fu-
tur, i el rellotge n’és definitiva-
ment un”. No era la primera ni la
segona experiència de Samsung
en aquest camp, com es pot apre-
ciar en aquesta pàgina. Els co-
reans ja han treballat molt en
aquest concepte. El nou rellotge
es podria dir Galaxy Altius.
I Google? Centrat en unes ulle-

res multimèdia de realitat aug-
mentadamentre els altres es dedi-
quen al rellotge? Segons Financial
Times, aquesta companyia també

treballa amb un dispositiu de bra-
çalet,moltmés viable a curt termi-
ni en desenvolupament i vendes
que les futuristes ulleres. L’anun-
ci de tots aquests projectes per
portar les funcions de telèfon
avançat al canell podria fer pen-
sar que ningú no se’n ha ocupat
fins al moment. No és així, però.
Al mercat hi ha diverses opcions.
Durant el Mobile World Con-

gress del febrer passat en vam po-
der provar a Barcelona un. I’m
Watch, un rellotge de disseny ita-
lià, amb una versió d’Android que
es connecta al telèfon (iOS i An-
droid) per bluetooth, accedeix a
la llista de contactes i té funcions,
com respondre i fer trucades, con-
sultar el correu, enviar i llegir
tuits o veure novetats del compte
de Facebook. A més, té aplicaci-
ons pròpies.
Fa un any, Sony va llançar

l’SmartWatch, amb funcions simi-
lars i, recentment, la firma Pebble
ha començat a distribuir el seu re-
llotge, que porta una pantalla de
tinta electrònica per consumir po-

ca bateria. Aquest projecte va ser
creat gràcies a microaportacions
(crowdfunding) a la plataforma
Kickstarter). La companyia taiwa-
nesaWime tambéha llançat un re-
llotge d’aquest tipus, Nano Smart,
un autèntic mòbil de canell que
també es connecta a iOS i a An-
droid.

Portar una extensió del telèfon
al braçalet quan es té el mòbil a la
butxaca té algunes comoditats.
Per exemple, per a persones que
mantinguin el terminal en una bos-
sa demà o unamotxilla, el sistema
permet estar atent a les novetats
sense haver de buscar l’aparell
quan sona l’alarma.
Entre els inconvenients, el fet

de contestar la trucada i que tot-
hom pugui sentir la resposta de
l’interlocutor, audible pels alta-
veus. No és l’únic inconvenient.
Aquest tipus de dispositiu se sol
connectar al mòbil per tenir la
connexió a internet, per la qual co-
sa, juntament amb l’enllaç blue-
tooth, els dos aparells consumei-
xen més bateria del que és nor-
mal. Els reptes ja hi són, però tam-
bé el mercat potencial, així que la
competició pel canell tot just aca-
ba de començar.c

]Des de l’estiu passat, uns
dels dispositius tecnològics
amb més projecció han estat
els monitors d’activitat. Uti-
litzats en general per un pú-
blic molt atent a les nove-
tats del mercat, s’han con-
vertit gairebé en un signe
d’estatus entre el públic
techie. Es tracta de pe-
tits aparells que utilit-
zen sensors com els
acceleròmetres i el
GPS per calcular
mitjançant un al-
goritme l’energia
que es fa servir en

l’activitat diària. Després, un
software d’internet o en for-
ma d’aplicació mostra el ren-
diment físic diari i pot plani-
ficar reptes.

Entre
aquests apa-
rells destaca
el braçalet
Fuelband de
Nike, que
utilitza una
unitat d’ener-
gia pròpia.
Una de les

icones
d’aquests

sofisticats podòmetres d’últi-
ma generació és el Fitbit
One, un petit aparell que es
porta enganxat a la roba i
que controla l’activitat física
diària. Té un braçalet per
controlar les fases del
son i que desper-
ta l’usuari en el
moment més
adequat sense
molestar la pa-
rella.
També estan

de moda els re-
llotges amb GPS
per a corredors.

Motorola n’ha creat un, Mo-
toActv, que combina en un
rellotge de polsera un mo-
nitor d’activitat, un repro-
ductor de música digital i
ràdio FM.

Nombroses aplica-
cions per a smartpho-
nes estan dedicades
també a monitorit-
zar l’exercici,
tant l’esportiu
com el d’activi-
tat. D’aquestes
últimes, n’és un
bon exemple
Move.

La febredelsmonitors d’activitat

Les grans companyies tecnològiques volen portar algunes
de les funcions dels ‘smartphones’ al lloc del rellotge

Delabutxaca
alcanell

Mentre les grans
firmes treballen en
diferents projectes,
algunes solucions
ja són al carrer

Encara que Samsung acaba
d’anunciar que treballa en
un rellotge intel·ligent, en
realitat té molta experiència

darrere des de
fa anys. El
2001, l’em-
presa pre-
sentava el
rellotge que
es veu al
costat

d’aquestes
línies, amb fun-

cions de telèfon. Han passat
uns anys i ara els seus con-
ceptes, com el que es veu a
baix, van més en línia amb
els smartphones. El possible
rellotge de la fir-
ma coreana es
diria Galaxy
Altius i porta-
ria software
Android.

Diferents. Diversos
dissenys i conceptes
per a alguns dels
rellotges intel·li-

gents que ja són
al mercat. Tots es
connecten a la
xarxa
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SONY SMARTWATCH

Els precedents
de Samsung


