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Escola Valenciana és una eina
importantíssima. Tant, que
sens dubte és qui ha mantin-
gut la llengua catalanaal
País Valencià i ho ha fet
amb una eficàcia astorado-
ra, donada la quasi total
manca de subvencions i
l’hostilitat de l’administra-
ció valenciana. Com que al
País Valencià no hi ha im-
mersió lingüística, l’ano-
menada línia valenciana
aplega totes les escoles en
aquesta llengua i ha acon-
seguit un prestigi pedagò-
gic tal que diuen les males
llengües que hi ha blaveros
que hi envien els seus fills
sense que ho sàpiguen les
amistats.

Doncs aquesta gent ad-
mirable cada any fan unes
trobades per reunir mes-
tres i alumnes de tot arreu
del País, i fan ponències i al-
tres activitats, preparant la
immensa tasca pedagògica
i humanística –sempre en
valencià– del curs següent.
Doncs bé, enguany el lloc
que han triat per fer la roda
de premsa i explicar als
mitjans tots els actes que
han programat és la Biblio-
teca Valenciana, situada al
monestir de Sant Miquel
dels Reis. Es tracta d’una
admirable biblioteca; tinc
constància que la feina que
hi fan els seus responsables
és magnífica. Doncs bé, la
conselleria de Cultura (es
diu així: “de Cultura”) els
ha denegat el permís amb
el pintoresc argument que
no és la Generalitat qui ho
organitza, com si la Biblio-
teca no fos de tots el valen-
cians.

No hi ha el menor dubte
que això ve de la profunda
antipatia que sent l’admi-
nistració pepera del País
Valencià envers la llengua
dels valencians; però és que
també hi deu haver contri-
buït la vaga d’ensenyants
anunciada per al 28 d’abril
(per allò que diuen que les
revoltes les fan els rojo-se-
paratistas de sempre).

Un petit detall: els
membres d’Escola Valen-
ciana es paguen, tots ells,
la roba que porten.
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Quants virus corren avui dia per la xarxa?
La xifra més alta que he sentit fins ara és més
de 12 milions de virus. Però és impossible
saber-ne la xifra exacta. Normalment els anti-
virus es verifiquen contra els 200 virus més
freqüents (són els que tot antivirus se suposa
que ha de detectar) per passar una certifica-
ció i opcionalment contra col·leccions immen-
ses (trucades in the wild) i que no tenen per
què detectar en tots els casos. Això conver-
teix els antivirus en eines poc eficaçes per de-
tectar aquests milions de virus. Cal tenir en
compte que hi ha programes que permeten
generar automàticament virus, per la qual
cosa hi ha dies en què han arribat a aparèixer
més de 100.000 virus diferents.

A quin nivell de sofisticació s’ha arribat?
Malauradament els creadors de virus són pro-
gramadors experts. L’any 1992 ja van aparèi-
xer tècniques molt sofisticades, com el poli-
morfisme (utilitzant xifrat cada infecció del
virus era diferent, com un virus de la grip que
mutés cada vegada que un ésser humà es
constipés), el stealth (invisibilitat, per enga-
nyar un antivirus en el cas que existeixi) ...
Avui dia el nivell de sofisticació és enorme
amb un sol propòsit: tenir l’ordinador infectat
disponible sempre per als interessos del crea-
dor del virus o troià.

Per a qualsevol usuari domèstic, quin antivirus
recomanaria?
Cap. No és una solució al problema. És com
tenir una llista de les fotografies dels delin-
qüents més buscats per deixar entrar a casa
teva un desconegut. La meva mare em va ense-
nyar a desconfiar dels desconeguts com a me-
sura preventiva. Qualsevol internauta que es
baixa arxius des d’eMule, per exemple, ha de
saber que té un 20% de probabilitat d’infectar
la seva xarxa.

¿La seva aposta és pagar per un antivirus o bai-
xar-lo de la xarxa?
Hispasec, per exemple, té un servei gratuït per
comprovar el teu ordinador utilitzant tots els
antivirus: és la millor aposta per saber si estic
infectat. Seria inviable instal·lar tots els anti-
virus en un ordinador. També és molt recoma-
nable estar en contacte amb el Centro de Aler-
ta Temprana de Inteco (Instituto Nacional de
Tecnología de la Comunicación) per estar al
dia sobre les amenaces més preocupants.

Quines recomanacions donaria a un usuari do-
mèstic per perdre la por a la xarxa (a fer com-
pres, a introduir dades bancàries...)?

“Ales4horesde
connectar-te,el
teuordinador
jaésatacat”

Fer servir el DNI electrònic o una targeta de
crèdit que tingui un xip. Si només indica el
número de la targeta, qualsevol que escolti
podrà fer-ne ús. En aquest sentit, Espanya
està molt per davant de la resta de països eu-
ropeus. Aquí tenim la possibilitat d’utilitzar el
DNI per identificar-nos a internet, que és
l’única forma de confiar en internet.

Han passat 20 anys des que vostè va crear el
primer antivirus, el que va permetre plantar
cara al Divendres 13. ¿Creu que ara la informa-
ció està més ben protegida que llavors?
Molt menys. La connexió a internet ens situa en
el punt de mira d’amenaces. A les 4 hores
d’estar connectat, l’ordinador ja és atacat.

Vostè ha estat assessor del ministeri de Defen-
sa, de l’OTAN... ¿Com es protegeix una xarxa?
Aïllant-la d’internet. Aquests organismes
compten amb una xarxa per a informació
classificada i una xarxa de propòsit general
per a coses menys importants.

Qui té més futur: un hacker o un programador?
Això és com dir què és millor: ser delinqüent o

honrat? Jo crec que l’opció d’estar
dins de la llei sempre té més futur.

Què es pot fer quan el hacker el
tenim a casa?
Malauradament els atacants in-
terns estan per tot arreu. Més del
70% dels atacs vénen des de dins
de les organitzacions.

Va crear i dirigeix Secuware. ¿Quina
projecció té aquesta firma?
Secuware és una multinacional es-
panyola amb oficines als EUA,
Mèxic, Alemanya... És present en
més de 20 països. Els seus produc-
tes estan traduïts a 15 idiomes. Pro-
tegim informació de governs, de
grans empreses i d’organismes sen-
sibles. Hem creat diverses patents i
hi ha milions d’ordinadors que uti-
litzen els nostres productes. Però el
més important és que ens agrada el
que fem.

¿Què és el projecte Segura?
És un projecte de R+D+I dins del
programa CENIT del govern cen-

tral, liderat per Telefónica R+D i en el qual Se-
cuware participa al costat d’altres grans empre-
ses del país. Amb un pressupost de 31 milions,
l’objectiu és fer un salt enorme en la protecció
dels equips i xarxes per a l’ús de les TIC en la e-
Societat.

Per què no va patentar el seu primer antivirus?
El 1998 ja existien 70.000 virus. Quan vaig
fer el primer antivirus n’existien només 30.
No es podia lluitar de la mateixa manera, mal-
grat que les empreses antivirus segueixen in-
tentant-ho ara que n’hi ha milions. Seria im-
possible detectar milions de virus diferents
sense retardar l’ordinador fins a un punt in-
sostenible. El primer antivirus no el vaig pa-
tentar perquè no tenia un interès econòmic,
simplement el vaig fer perquè em divertia la
informàtica.

❝Fer servir el DNI
electrònic per
identificar-nos a la
xarxa és l’única forma
de confiar en internet
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Un dia d’abril del 1989 va
crear un antídot, el primer, contra el virus
Divendres 13, i el va donar a la universi-
tat. Ara pensa que l’hauria d’haver paten-
tat, però per a Carlos Jiménez no tenia un
interès econòmic. “Simplement el vaig fer
perquè em divertia la informàtica”. Amb
un currículum que inclou la creació de
dues companyies, ha demostrat una gran
visió de futur en noves tecnologies, una
aptitud que li ha permès ser assessor del
ministeri de Defensa, de l’OTAN i del CSIC.

L’entrevista
Carlos Jiménez Enginyer en telecomunicacions i director de l’empresa Secuware M.TeresaCoca
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