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Nous estudis universitaris tecnològics LLL

Barcelona impulsa
el videojoc amb una 
llicenciatura pionera

La UB estrenarà el setembre 
vinent el primer grau a 
Catalunya sobre la matèria

CARMEN JANÉ
BARCELONA

L’
auge de la producció de 
videojocs que viu Cata-
lunya tindrà nou impuls 
a partir del juliol que ve 

amb el Clúster de Continguts Digi-
tals, una iniciativa de la Generalitat, 
i a partir del setembre amb la prime-
ra llicenciatura universitària en la 
matèria impartida a la comunitat. 
Per a un sector considerat d’innova-
ció, la interacció amb les adminis-
tracions i l’augment de l’oferta for-
mativa seran passos importants de 
cara a guanyar prestigi social i di-
mensió empresarial. Fins ara la pro-
ducció de videojocs només s’ense-
nyava a través de màsters d’un any 
(un a la Universitat Politècnica de 
Catalunya i un altre a la Universitat 
Pompeu Fabra, que dirigeix Dani 
Sánchez-Crespo, fundador de Nova-
rama, un dels estudis catalans pun-
ters) i en acadèmies de programació 
i disseny.
 «Els videojocs són una aposta de-
cidida de les indústries culturals a 
Catalunya i els hem d’impulsar per-
què tirin endavant. El clúster servirà 
per potenciar-los. Ja estan al circuit 
de subvencions i tenen un càrrec pú-
blic assignat, igual que el cine o la 
música», va explicar ahir a aquest 
diari el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell.  
 El seu departament calcula que 
la creació de videojocs dóna feina a 
Catalunya a unes 600 persones a tra-
vés de 70 empreses, moltes molt pe-
tites i creades per emprenedors. Les 
firmes catalanes (la majoria) van fac-
turar al voltant de 50 milions d’eu-
ros el 2011, cinc vegades més que 
l’any anterior.
 
NOVA ESCOLA / L’afegit d’una llicenci-
atura suposarà una empenta a la in-
dústria encara que trigui quatre 
anys a donar els primers titulats, co-
incideix el sector. La Universitat de 
Barcelona estrenarà al setembre el 
grau de Noves Tecnologies Interacti-
ves, que s’impartirà a l’escola del 
mateix nom, situada a l’edifici del 
Seminari i que funcionarà com a 
centre privat adscrit amb titulació 
homologada.

car a molts àmbits, des d’un museu 
que vulgui fer una recreació virtu-
al de les seves sales fins a un creuer 
que vulgui explicar què poden fer 
els passatgers, o a aplicacions per 
deixar de fumar, entrenadors per-
sonals virtuals i programes mèdics. 
Fins i tot en parcs d’atraccions», ex-
plica García. 
 Els videojocs són una indústria 
que fins ara ha buscat professionals 
entre programadors, artistes, dis-
senyadors gràfics i fins i tot psicò-
legs, que apliquen tècniques d’intel-
ligència artificial i expliquen com 
reaccionarà el jugador davant els es-
tímuls o les opcions de joc. De psicò-
leg ho és, per exemple, Enric Álva-
rez, creador de Castlevania. Lords of 
Shadows, un dels videojocs espanyols 
de més projecció internacional. I hi 
ha diversos enginyers informàtics i 
grafistes en càrrecs directius molt 
rellevants.
 
AUTODIDACTES / «Hi ha molt autodi-
dacte, gent que fa anys que progra-
ma a casa i que és molt bona. Tenim 
un programador amb 10 anys d’ex-
periència que ara s’està traient la 
carrera d’informàtica», explica Nac-
ho García, fundador d’Abylight.   
 «És un pas molt interessant que 
l’Administració i la universitat s’hi 
impliquin, perquè també hi ha una 
barrera educacional per part dels pa-
res, quan un fill els diu que vol dedi-
car-se als videojocs. Molts no creuen 
que això sigui una professió», explica 
Gerard Fernández, president de l’as-
sociació de desenvolupadors i editors 
de videojocs de Catalunya (Devicat). 
 L’entitat recorda que no només 
falta oferta acadèmica, sinó que a 
més hi ha moltes traves burocràti-
ques per importar el talent de pro-
fessionals nord-americans o russos, 
els que tenen més experiència. Una 
situació que Mascarell atribueix a 
«la falta d’agilitat de l’Administra-
ció». Per a Fernández, és important 
barrejar els professionals formats a 
Catalunya amb altres amb més expe-
riència internacional perquè s’en-
riqueixen tots dos. «El model ha de 
ser Finlàndia o el Canadà, que tenen 
empreses de videojocs molt potents 
que empenyen la resta». H

La iniciativa professionalitzarà 
un sector que es nodreix en 
bona part d’autodidactes

 «Enfocarem tota la carrera als vi-
deojocs, no solament per a consoles 
i mòbils, sinó també a com aplicar 
les seves tècniques en altres àmbits 
com la medicina, la cultura, la fisio-
teràpia, els esports o la recuperació 
de la memòria històrica», explica Òs-
car García Panella, director acadè-
mic dels futurs estudis, que seguei-
xen l’estela d’un grau que ja s’impar-
teix a Madrid. 

APLICACIONS / Els estudis s’estructu-
raran al voltant de quatre eixos: la 
programació, la part artística (dis-
seny gràfic i de joc), la narrativa (cre-
ació de la història i guió) i les mecà-
niques (les dinàmiques del joc). Per 
formar-los en tot això als estudiants 
se’ls ensenyarà matemàtiques, àlge-
bra, psicologia, teoria artística, pro-
ducció audiovisual i fins i tot formes 
de negoci.  
 «Aquests estudis es poden apli-

claus

Els videojocs són el sector que més 
factura de tota la indústria de 
l’audiovisual a escala mundial, per 
sobre del cine i la música, segons 
dades d’Adese, la patronal de l’oci 
interactiu a Espanya. I des del 2009 
el videojoc té consideració de bé 
cultural per part del Ministeri de 
Cultura, amb partida pressupostària 
pròpia.

1Més ingressos que 
el cine i la música

L’auge de mòbils, tauletes i continguts 
descarregables per a consoles 
portàtils i de sobretaula ha canviat 
el sistema de distribució dels jocs. 
El que abans era majoritàriament 
moure caixes, ara és posar el joc en 
una plataforma digital i fer que els 
usuaris el comprin i el descarreguin, 
cosa que simplifica les tasques de 
distribució.

2 Vendes a través de 
plataformes digitals

La ciutat tornarà
a acollir la trobada 
de referència 
de l’oci digital

33El Gamelab, un dels esdeveni-
ments de referència de l’oci inte-
ractiu a Europa, celebrarà la seva 
tercera edició a la Filmoteca de 
Catalunya entre els pròxims 26 i 
28 de juny, tornant al format origi-
nal de conferències i networking 
amb què va néixer a Astúries fa 
vuit anys. Cultura, a través de 
l’Institut Català d’Empreses Cul-
turals, va recolzar la mudança per 
impulsar el sector a Catalunya. 

33El congrés tindrà com a po-
nents alguns desenvolupadors 
catalans de referència com Xavier 
Carrillo, de Digital Legends; Dani 
Sánchez-Crespo, de Novarama, 
o Enric Álvarez, de Mercury Ste-
am, juntament amb altres prime-
res figures com Mark Cerny, res-
ponsable de l’arquitectura de la 
Playstation 4; Minh Le, l’autor de 
Counter Strike, i Tommy Palm, 
creador de Candy Crush Saga. 
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gran barcelona 3 L’alcaldessa de 
l’Hospitalet, contra l’austeritat r P. 40

la ProPoSTa 3 Nova sala de fotografies 
sobre Barcelona r P.  43

CARLOS MONTAÑÉS / FRANCESC CASALS

Nacho García, fundador 
d’Abylight, a la seu de la 
companyia.

Una sala de treball de 
l’estudi Edenic Games.

claus

El 75% de les aplicacions 
desenvolupades per a mòbils i 
tauletes són jocs, segons Adese. I el 
42% dels usuaris europeus de mòbils 
tipus ‘smartphone’ (amb connexió a 
internet i aplicacions) usen almenys 
un joc. En les xarxes socials van pel 
mateix camí. A Facebook, ja hi ha 
250.000 usuaris de jocs dins de la 
plataforma.

3El 75% de les 
‘apps’ són jocs

Els videojocs parlen en anglès però 
tenen un centre important a 
Catalunya. El 36% de les empreses 
espanyoles de videojocs estan a 
Catalunya, segons la Generalitat. El 
sector dóna feina a la comunitat a 600 
persones i va facturar 50 milions el 
2011, segons les mateixes fonts, que 
ho consideren un «exemple 
d’internacionalització i expansió».

4El 36% de les firmes 
són catalanes

Digital Legends i Novarama són les 
dues companyies catalanes que van 
marcar el camí de la 
internacionalització gràcies a 
professionals que s’havien format a 
l’estranger. Xavier Carrillo, fundador 
de Digital Legends, va compartir 
escenari amb Steve Jobs al presentar 
Kroll, elegit per Apple com a model de 
joc per a l’iPhone.

5L’èxit de Digital 
Legends i Novarama

«A Catalunya estan sortint molts 
estudis nous, i alguns de molt 
grans, com Social Point, però cap 
empresa viu de vendre aquí. Tre-
ballem en un context internacio-
nal. Fem les coses en anglès i des-
prés les traduïm», explica Nacho 
García, fundador i director de pro-
jectes d’Abylight, que des de la Sa-
grera, a Barcelona, crea jocs per a 
Nintendo 3DS. Del seu estudi aca-
ba de sortir la versió de Cut the Rope 
per a aquesta consola portàtil, pre-
paren dos jocs per al mateix apa-
rell i un joc per a iPhone. I són set 
treballadors.
 Ells fa anys que estan en el sec-
tor, des dels seus inicis a Virtual 
Toys, un clàssic de la producció de 
jocs per a Nintendo que també té 
estudi a la ciutat. I és que Barcelona 
guanya cada vegada més pes en la 
indústria del videojoc, com ho tes-
tifica la presència de multinacio-
nals com King.com, Digital Cho-
colate des que va comprar Micro-
jocs, Lince Studios o la veterana 
Ubisoft.  
 I com ho testifiquen, sobretot, 
les firmes locals. Des del passeig 
de Gràcia, una altra empresa vete-
rana reconvertida, 5ants, prepara 
un videojoc que publicarà Rovio, 
els creadors del famosíssim Angry 
Birds. Es diu Tiny Thief i és un joc de 
plataforma amb puzles per a telè-
fons mòbils i tauletes d’Apple i An-
droid. «Fa un any i mig vam decidir 
reorientar-nos cap als mòbils. Vam 
anar a la Game Developer Confe-
rence de San Francisco el 2012, 
vam presentar un preview i un trài-
ler a Youtube que van sortir en di-
verses publicacions i els de Rovio 
es van posar en contacte amb nos-
altres», explica Max Bevilacqua, 
fundador de l’estudi, en què treba-
llen 15 persones. Ultimen també 
un altre joc per a Europa, Football 
Maniacs.

Plataforma tecnològica

Amb un peu als dos mons, el de les 
consoles i el dels mòbils, hi ha Ede-
nic Games, un estudi amb seu al 
Parc Tecnològic de Barcelona Nord, 
que acaba d’estrenar una platafor-
ma tecnològica per a altres desen-
volupadors. «Vam veure que tot-
hom ensenya a fer videojocs, pe-
rò no a portar-los a plataformes 

socials, que és la tendència actu-
al. I que hi havia una carència d’ei-
nes que permetin gestionar bases 
de dades, preferències d’usuaris, 
connexió amb Facebook... I hem 
creat Gamedonia, que és una pla-
taforma que solament has d’instal-
lar al teu joc i que ja hem venut a di-
versos estudis», explica David Xi-
cota, fundador d’Edenic Games, 
amb set treballadors. 

Projectes de cost inferior

El boom d’empreses i productes ha 
vingut de la mà dels telèfons mò-
bils i de les xarxes socials, que han 
permès desenvolupaments amb 
costos inferiors i que s’han bene-
ficiat de models de negoci com el 
free to play, en què es pot jugar gra-
tis durant unes hores i es paga per 
aconseguir accessoris o nivells. 
Són models molt més barats que 
les superproduccions per a conso-
les, que requereixen grans pressu-
postos i molt risc pel temps que su-
posa produir-les.

CARMEN JANÉ
BARCELONA

L’altre disseny 
barceloní
La capital catalana cada vegada té més 
pes com a centre productor de videojocs

 L’última estrella dels videojocs 
a Catalunya es diu Social Point, 
companyia fundada per dos estu-
diants de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, Andrés Bou i Ho-
racio Martos, l’any 2008. Avui te-
nen 150 empleats a la zona del 22@ 
i gestionen 31 milions de jugadors 
de tot el món. Van començar a créi-
xer el 2008 gràcies a l’èxit de Social 
Empires, per a Facebook, i van pas-
sar de tenir 14 empleats a multipli-
car la plantilla per més de 10 en 5 
anys. 
 «Som la tercera empresa a ni-
vell mundial de jocs a Facebook», 
assegura Alicia Navarro, responsa-
ble de desenvolupament de negoci 
de la firma. Ara preparen la versió 
per a Android de Dragon City, el joc 
de Facebook que han llançat tam-
bé per a iPhone i iPad, i diversos al-
tres títols amb la mateixa estratè-
gia: primer Facebook, després els 
suports mòbils d’Apple i després 
Android. H

Social Point 
ja és la tercera 
empresa mundial 
de jocs a 
Facebook


