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ELS FLAIXOS (i II)
En l’àrea de la publicitat i els audiovisuals, el flaix és un element de disseny
gràfic que s’utilitza en un anunci, un envàs, una etiqueta, etc., per a ressaltar-ne
una part, generalment un element textual o una quantitat. S’anomena així perquè
sovint evoca l’efecte de llum que produeix un flaix fotogràfic. També es pot usar
el terme flaix informatiu com a sinònim de butlletí informatiu, sobretot quan el
format en què es donen les notícies és dinàmic i ressalta els elements més importants o interessants per al públic.
En informàtica, trobem també molts usos d’aquest terme. La memòria flaix és
un tipus de memòria en què podem escriure diverses vegades, esborrar contingut,
etc., però que, alhora, no s’esborra quan es desconnecta del corrent elèctric; és a
dir, té els avantatges de les memòries vives o memòries d’accés aleatori i de les
memòries mortes o memòries només de lectura. La coneguda memòria USB,
també anomenada llapis de memòria o llapis USB, és feta d’aquest tipus de memòria. També hi ha la targeta de memòria flaix, usada en càmeres fotogràfiques,
telèfons mòbils i tota classe d’aparells electrònics, amb molts formats diferents.
D’altra banda, la pàgina flaix és un recurs gràfic que utilitzaven algunes pàgines
web i que, sortosament, a parer nostre, amb els anys ha quedat antiquat i ja no
es fa servir tant. Es tracta d’un gràfic o una animació que surt abans de la pàgina
inicial, normalment amb finalitats de promoció i presentació. La pàgina flaix desapareix automàticament al cap d’uns quants segons i dóna pas a la pàgina d’inici
pròpiament dita.
Un concepte semblant és el de pantalla flaix. En aquest cas, es tracta d’una
finestreta que apareix durant el procés de càrrega d’aplicacions informàtiques grans
i pesants, que normalment informa del procés de càrrega del programa perquè els
usuaris no es desesperin en veure que l’aplicació triga a carregar-se.
Per als practicants de l’escalada esportiva, una escalada a flaix és l’escalada
d’una via que es fa per primera vegada, després d’haver vist com la feia un altre
escalador o d’haver rebut indicacions sobre el recorregut.
En bioquímica, una cromatografia ràpida en columna o cromatografia flaix
és un tipus de cromatografia en columna en què es fa servir una bomba o un gas
comprimit per a accelerar el pas del solvent per la columna.
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