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La Creació
- Que es faci la FIB –diu Gabriel Ferraté.
- I també el DAC –diu Manel Martí Recover.
- Posa'm una altra copa de vi –diu Martí
Vergés.

La comissió constituent de la FIB
va inventar el DAC cap al 1978.

La Gènesi
- Escolta’m, Tomás –diu Manel Martí-.
Et ve de gust fer unes xerrades a la FIB?
I de pas et quedes una temporada i
m’organitzes el DAC.
- Vale, pero con una condición: yo escojo
a la banda –respon Tomás Lang.

Tomás Lang és, sens dubte,
l’element clau dels orígens del DAC.

La banda del bit
- A ver qué hago yo con estos… –diu Mateo.
- La tierra para el que la trabaja –diu Jesús.

I la banda va ser escollida. I déu n’hi
do quina banda… Els primers
membres del DAC s’hi van allistar
al final dels setanta i al principi
dels vuitanta.

El jardí de l’Edèn
- Dentro de 20 años tendremos aquí el
segundo supercomputador más potente
del mundo –diu Mateo.
- Envido a grandes –diu Mon.
- Envido más –diu Clemente.

Els espais de Torre Girona eren
multiusos. La capella, una gèlida
aula a l’hivern, es convertia a l’estiu
en l’escenari de la competició de
mus de la FIB.

El desterrament
de l’LCFIB
- Como los pille el “batas” no los dejan entrar
más aquí –diu Mon.
- Acuérdate cómo se puso cuando le
birlamos el password –diu Víctor.
- ¡Pásame la puerta AND, que el soldador ya
está caliente! –diu Jesús.

Va haver-hi un temps en què els
membres del DAC podien entrar a
l’LCFIB. D’això fa molt de temps…

El naixement de l’e-mail
- Tinc unes ganes de que Internet sigui
accessible a tothom… –diu Nacho.

El DAC va ser pioner en l’ús del correu
electrònic, tot i que un sol professor
rebia el de tot el departament i
s'encarregava de repartir-lo.

L’arribada de les
hosts de telecos
- Hola –diu Herrada-.
Venimos a unirnos a la banda del bit.
- Sed bienvenidos a Torre
Girona –respon Mateo.

Alguns professors de l’ETSETB
van ser assignats al DAC a mitjan
anys vuitanta.

L’èxode
- Creixereu, us multiplicareu i poblareu
la Terra, i extendreu els coneixements
d’arquitectura de computadors més enllà
dels mars, i algun dia tornareu a la terra
promesa –diu l’endeví.

Amb el pas del temps, alguns membres
del DAC van empendre un nou camí
en altres universitats i empreses.
Molts es van quedar i van esperar
el moment de “creuar la Diagonal” cap
al Campus Sud.

L’arribada a la Terra
Mitjana
- ¿Estaremos mucho tiempo por aquí? –diu
Miguel.
- Jo crec que m’aniré cap a Girona –diu Teo.
- Yo tengo que ganar una medalla en Los
Ángeles y otra en el Port Olímpic –diu Luis.
- Em sembla que el Campus Nord està
encara molt lluny –diu Eduard.

A l’estiu de 1985 la FIB i el DAC es
traslladen a la UDP al Campus Sud.

Els primers ordinadors
- I de nom li posarem Gaudí –diu un d’ells.
- Vinga, que he d'escriure la meva tesi –diu
algú que hi ha a la cua.
- I jo he d'escriure uns apunts –diu un altre.
- Tranquilos, que esto no lo roba nadie –crida
Frías.

Els primers computadors del DAC
van ser un PDP-11, un VAX amb dos
processadors que va arribar a ser
un 8500 i tres estacions gràfiques
Rank Xerox.

La terra promesa
- I algun dia, els alumnes també arribaran a
aquest oasi –diu Jordi.

A l'estiu del 1991 el DAC es va
traslladar al Campus Nord,
provisionalment al D4 i al D3. A l'estiu
del 1992 es va traslladar al D6 i Luis
Doreste va guanyar la medalla d'or de
les Olimpíades de Barcelona. Cap al
desembre de 2004 ocuparà, finalment,
també el mòdul C6.

L’LCAC i el MAC
- Aquesta peixera és massa gran i no l'omplireu
ni bojos –diu Pallisa.
- Què t’hi jugues? –respon Josep M. Llaberia.
- Y algún día llenaremos también el C6 –diu
l’ombra.

Finalment hem hagut de treure
ordinadors del laboratori per fer-hi
lloc. I de passada ens hem fet un
museu: el MAC.

La invasió
de les terres del sud
- Us fa res que ens unim a la vostra banda? –diuen
Sergi, Xavi i Frederic.

I la banda del bit va colonizar les terres
properes de Vilanova i Castelldefels amb
la missió d’estendre els coneixements
sobre AC allèn de la mar.

Els centres de recerca
- ¿Hacemos un CEPBA? –diu Jesús.
- Casi mejor un CIRI, y luego ya nos
montaremos un BSC –respon Mateo.
- Doncs jo gairebé preferiria un CCABA –diu
Jordi Domingo.
- Jo demano un EsCERT –diu Medina.
- Pues yo me voy a cANet, que me gusta el
mar –diu Leandro.
- Quina INTEL·ligencia! –diuen Roger, Toni
i Antonio.

La intensa activitat investigadora
del DAC va conduir a la creació de
diversos centres de recerca i
desenvolupament.

El naixement
de les JoDoDAC
- I de nom et posarem JoDoDAC, i seràs el
primer de la teva espècie a la UPC –diu
Rosa.

El DAC va ser el primer departament
de la UPC a establir anualment, des
del 1997, unes jornades de docència.

25++ aniversari
- I si muntem una festa per celebrar el
25++ aniversari? –diu Dolors.
- Todo lo que sea fiesta me parece
bien –contesta Fermín.
- Puestos a hacer fiesta, que sean
muchas: una DACmarxa, una
calçotada, una cargolada, una
boletada y lo que venga –diu Mateo.
- D’acord –diu Eduard.
- Pel 25 aniversari! –brinden Josepll
i Josear.
- Ponme otra copa de vino –diu Agustín.

Vet aquí un gos, vet aquí un gat,
fins aquí hem arribat.
Continuarà (d’aquí uns altres 25 anys).

