
Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 269

2.9 EL MERCAT DE PRODUCTES MULTIMÈDIA

2.9.1 Introducció

El terme multimèdia s'ha utilitzat, des de la dècada dels seixanta, per descriure
produccions i processos molt diferents, des d'un conjunt de projectors de
diapositives amb enregistraments d'àudio o vídeo fins a sistemes més
sofisticats basats en reproductors d'imatges i sons en sincronització temporal.
Estem parlant d'artefactes creats abans de la popularització de l'ordinador i els
suports òptics.

En cada etapa històrica, els éssers humans s'han dotat d'estris amb la intenció
de potenciar i multiplicar l'efecte de la comunicació. En aquest últim període, la
sinèrgia de l'ordinador i dels suports òptics aconsegueix desenvolupar
interfícies de creació i comunicació idònies per a les necessitats dels col·lectius
socials de finals del segle XX, que desitgen manipular i interactuar amb grans
quantitats de dades i d'informacions.

La irrupció de les xarxes ha trastocat i ha revolucionat el concepte dels
multimèdia i ha permès la permanència d'una important indústria, que ha rebut
una escassa atenció per part de les  institucions públiques encarregades de
dinamitzar les indústries culturals autòctones.

La incapacitat per entendre l'impacte d'aquesta indústria, en els primers
moments d'emergència, ha significat, igual com ha succeït en el sector
cinematogràfic, una dependència gairebé absoluta de les aplicacions foranes.
La llei del mercat, sense polítiques públiques correctores, dins un món desigual
profunditza una forta dependència en la tecnologia i en el programari. De la
mateixa manera, accentua les diferències de partida i impossibilita l'emergència
d'una indústria de continguts alternativa als productes dominants.

2.9.2 Inicis de la indústria multimèdia a l'Estat espanyol i a Catalunya

L'anàlisi de la indústria multimèdia resulta complex a causa de la indefinició
apuntada i de la intervenció de diferents sectors implicats en la seva producció
que es troben en un procés de transformació ininterromput pel que fa als
suports o a les tècniques de producció. Igualment, la manca d'estadístiques i
dades periòdiques fiables dificulten en gran manera l'estudi evolutiu del sector.

A l'Estat espanyol es va començar a treballar amb sistemes interactius basats
en els suports òptics, a la fi de la dècada dels vuitanta. El videodisc analògic va
aconseguir, en països com ara els EUA o el Japó, una certa acceptació en
àmbits docents o professionals, però sobretot es va utilitzar per contenir
pel·lícules cinematogràfiques.

A Espanya, encara que es van fer experiències pioneres per a empreses i
universitats, com els videodiscs de DemoSony, ENTREBANCS, INEM, La
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Caixa o les traduccions dels continguts de National Geography per l'editorial
Planeta, aquesta tecnologia no va aconseguir implantar-se.

Les escasses aplicacions realitzades en aquest suport no van afermar-se, entre
altres raons, per l'emergència de les tecnologies digitals com ara el CD-I i
sobretot el CD-ROM. De totes maneres, les limitacions de capacitat d'ambdós
sistemes, que impossibiliten la inclusió d'imatges videogràfiques en proporcions
adequades a les noves demandes, han quedat superades amb l'aparició dels
DVD.

Un suport que per primer cop permet la inclusió d'una pel·lícula en la cara d'un
sol disc. Així, doncs, el CD-ROM ha quedat com a suport d'emmagatzematge
de dades per la seva versatilitat i facilitat d'enregistrament i per a aplicacions
interactives promocionals, culturals, educatives o lúdiques sempre que no
necessitin un important component d'imatge virtual o videogràfica .

Continuant el fil històric iniciat al principi de l'apartat, és necessari assenyalar
que els esdeveniments de 1992 constitueixen una excel·lent conjuntura per a
les aplicacions interactives i les experiències amb suports òptics impulsades al
resguard de l'Exposició Universal de Sevilla, la celebració del 500 aniversari del
descobriment d'Amèrica o les Olimpíades de Barcelona es succeeixen a
diferents ciutats. Aquesta eufòria creativa possibilita un nombre important de
projectes, en els primers anys, i contribueix a consolidar el suport del CD-ROM.
Les iniciatives provenen de l'empresa privada o d'institucions públiques que en
ocasions aconsegueixen unir esforços per col·laborar en projectes conjunts.

Aquesta conjuntura específica sembla augurar una bona perspectiva per al
sector emergent de les aplicacions multimèdia; no obstant això, no serà així.
L'escassetat d'ordinadors amb capacitats multimèdia entre la població, la
proliferació d'aplicacions d'escassa qualitat, les dificultats de comercialització i
distribució etc. no permetran assolir una bona penetració d'obres culturals o
educatives entre els usuaris. Sols escapen d'aquesta situació els jocs i algunes
produccions llançats des de potents empreses multinacionals com és el cas de
l'enciclopèdia Encarta de Microsoft.

Tot i així, en aquest sector podem esmentar fracassos sonats com el de
l'Enciclopèdia Britànica, que no aconseguirà treure benefici de la seva posició
privilegiada en el mercat de les enciclopèdies en el trànsit vers els suports
òptics i Internet.

Les indústries editorials més importants espanyoles (Anaya, Zeta, Planeta-
DeAgostini o Enciclopèdia Catalana) decideixen iniciar, en la primera meitat de
la dècada dels noranta, una divisió d'obres multimèdia. En la majoria dels casos
estem parlant d'aprofitar els fons editorials per abocar-los en CD-ROM i només
en contades ocasions es realitzaran aplicacions interactives concebudes des
dels inicis pel nou suport. Entre les grans empreses del sector editorial es
distingeixen clarament dos tipus d'actuacions:

- La producció pròpia i la traducció i adaptació de continguts ja consolidats
en altres mercats. En la primera categoria s'hi pot incloure societats com
ara Planeta-DeAgostini que el 1994 crea una nova empresa, Temàtics
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Multimèdia, S.A., amb la col·laboració d'IBM, per comercialitzar i
distribuir els seus productes multimèdia. L'escassetat d'equips
multimèdia entre la població aconsella aquesta col·laboració entre el
productor de continguts i una empresa d'equips informatius, a fi de
comercialitzar  conjuntament els CD-ROM d'enciclopèdies i els
ordinadors capaços de gestionar-los.

- En el segon grup hi trobem empreses com ara l'editorial Zeta que
s'especialitza, mitjançant la seva divisió Zeta Multimèdia, en l'adaptació
de les obres de la prestigiosa empresa britànica Dorling Kindersley. El
mes de maig del 2005, Zeta Multimèdia va abandonar les operacions en
el mercat del programari d'entreteniment. La distribuïdora de videojocs
espanyola, amb 10 anys en la indústria a les seves esquenes, va tancar
malgrat la seva 30% de quota de mercat a Llatinoamèrica, que la
convertia una de les tres empreses més rellevants en el sector hispà.

La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya efectua una enquesta el 1998,
entre 624 editorials privades, per conèixer en quin suport es realitzaven les
seves produccions. El 28% (175 empreses) contesta que la seva producció
s'efectua en altres formats o suports a més del paper. El liderat l'ostenta el CD-
ROM, amb més del 50%, seguit de les activitats on-line, amb un 8%, i del DVD,
amb gairebé un 3%. Aquestes dades ens donen una idea de la tendència
emergent entre els editors a desplaçar la seva activitat cap als entorns on-line.

L'Agencia Espanyola de l'ISBN parla de dos tipus d'obres: els llibres
multimèdia, que contenen algun suport audiovisual, i llibres en altres suports,
que sols disposen de documents audiovisuals o multimèdia. Aquestes
categories no deixen gens clar la frontera entre la indústria editorial i les
empreses dedicades a produccions multimèdia que operen en suports diversos.
De totes maneres, en el cas espanyol i català, les empreses editores juguen un
paper destacat en el conjunt de les produccions multimèdia. A l'Estat espanyol,
segons dades de l'ISBN, es van comptabilitzar el 1994 un total de 220 obres
electròniques (inclou CD-ROM, DVD, CD-I, CD-V, CD-Photo i disquet) i l'any
2001 aquesta xifra va augmentat fins arribar a les 3.198 unitats.

Finalment, per entendre l'evolució del sector s'ha de comptabilitzar la distribució
gratuïta que realitzen determinades empreses. Les més actives són les editores
de periòdics, que utilitzen aquesta estratègia amb el propòsit d'arribar al
consumidor final. Una estratègia que consisteix a regalar o comercialitzar a baix
preu obres interactives junt amb el diari. Aquesta pràctica és seguida per la
majoria de les grans empreses editores espanyoles, com ara La Vanguardia, El
Periódico, El País o El Mundo.

L'estratègia de penetració seguida per alguns dels actors presents en el mercat
dels interactius, que van posar en el mercat produccions d'escassa qualitat a
preus barats o fins i tot regalats, no va contribuir a prestigiar el suport del
CDROM. Aquests aplicacions d'escàs valor cultural, artístic, educatiu o lúdic
van potenciar una imatge de "producte brossa" que ha repercutit negativament
en la comercialització de les aplicacions generades en aquest suport.

En el transcurs de la consolidació dels suports digitals, un nou element irromp
en el panorama social; ens estem referint a Internet. La popularització de la
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xarxa entre la població i el sector de consumidors d'aplicacions interactives
trastocarà les bases de la incipient indústria multimèdia. Igualment, l'evolució
de les connexions sense fils mitjançant dispositius mòbils es preveuen de gran
impacte per a les aplicacions de continguts multimèdia.

2.9.3 La indústria multimèdia i el Llibre Blanc de les Indústries Culturals

Aquesta indústria sorgeix de les possibilitats de digitalització i d'interactivitat de
la informació i s'insereix dins les lògiques dels sectors culturals tradicionals. Per
aquesta raó, és difícil parlar d'un sector multimèdia independent.

El Llibre Blanc estableix tres àmbits en els quals la tecnologia digital incideix en
l'activitat cultural: l'assistencial, en què la tecnologia ofereix ajuda al creador
encara que el producte final no sigui necessàriament digital; l'intermediari, en el
qual la tecnologia i el canal digital són imprescindibles per accedir al producte o
informació final, i el generatiu, en què el producte final és creat i servit a través
d'un mitjà digital.

La principal transformació que es deriva de les tecnologies digitals és la
possibilitat de versionar els productes. D'una banda, el procés de creació,
producció i difusió se simplifica, però de l'altra, es complica i encareix en
multiplicar-se les opcions: diversos formats, accés a la carta, etc.

Davant les innovacions i els canvis que introdueix la convergència digital,
Catalunya s'ha de posicionar: adoptar una resposta adaptativa o realment
innovadora. Així, doncs, el sistema s'ha d'ajustar pel que fa a l'ensenyament,
les polítiques públiques, les vies de finançament, les relacions industrials, etc.
De fet, les empreses de les indústries culturals tradicionals han creat unitats de
negoci especialitzades en el multimèdia, com per exemple el Grup Planeta amb
Planeta Actimedia, Planeta-UOC, Estubroker; el Grup Enciclopèdia Catalana
amb Interedi, Ensenyament Obert, o la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió amb TVC Multimèdia, etc.

2.9.4 Debilitats de la producció off-line

La indústria d'aplicacions multimèdia ha trobat alguns obstacles, des dels inicis,
com ara l'absència d'uns canals de distribució i comercialització definits
capaços de fer arribar les propostes creatives al consumidor. "Aquesta funció
va més enllà d'una eficient estructura logística (malgrat la seva gran
importància) per englobar la intermediació, la gestió de mercat-xarxa i la
localització de l'oferta comercial. El control sobre els canals de distribució ha
condicionat i condiciona la quota de mercat de les empreses i de la producció
domèstica" (Llibre Blanc de les Indústries Culturals a Catalunya, 2002:19). En
un primer moment, la via per a la comercialització es dirigeix a la venda per
catàleg, pel fet de no trobar altres mecanismes estables per a la distribució.
Després, trobem aquestes produccions off-line a les tendes especialitzades
dedicades als videojocs, a la informàtica o en grans superfícies.

Algunes empreses catalanes com Cromosoma, amb diversos productes en el
mercat que gaudeixen d'una bona acceptació, decideixen comercialitzar la



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 273

seves produccions a través de les llibreries, les grans superfícies o la venda
directa a través dels sistemes on-line. Una altra societat, Barcelona Multimèdia,
amb un catàleg de produccions lúdiques i formatives, centra els seus esforços
a arribar a les cooperatives educatives i a les llibreries especialitzades.

De totes maneres, a la dificultat per trobar canals adients de comercialització
s'hi ha d'afegir les complicacions que els usuaris tenen a l'hora de mirar i provar
les aplicacions, situació que redueix considerablement el volum de vendes.

El desconeixement del producte, les falles de disseny i programació de les
primeres èpoques que en dificulten una bona instal·lació a l'ordinador, o les
experiències negatives amb CD-ROM de poca qualitat són algunes de les
causes dels escassos índexs de vendes. Aquesta situació complexa suposa un
obstacle per a l'activitat de les empreses autòctones que, tot i programar les
seves produccions en diferents llengües per assolir quotes de mercats forans,
no disposen de capital per invertir en costoses campanyes de publicitat i
màrqueting, ni de canals de distribució estables i consolidats. Així, doncs, les
possibilitats de fer arribar la seva oferta al consumidor potencial són molt
reduïdes i més si parlem d'usuaris que es troben fora del mercat nacional. En
aquest context, les grans multinacionals tenen menys entrebancs i col·loquen el
seus productes en els principals circuits de distribució, liderats per les grans
superfícies, fet que els permet obtenir la major quota de mercat de les
aplicacions multimèdia.

Els productors off-line no han tingut un camí fàcil i el sector ha patit un clar
estancament a causa de problemes de finançament, producció, distribució i
finalment derivat de la pròpia evolució tecnològica. La complexitat creativa
d'una obra multimèdia on intervenen diferents especialistes (des de guionistes
a dissenyadors, informàtics, productors, locutors, etc.) en dificulta el procés de
creació, el qual es veu agreujat per la forta inversió inicial necessària, per la
facilitat amb què es poden realitzar còpies pirates i per les dificultats que tenen
els creadors per rebre les compensacions derivades del drets d'autor. En el
terreny tecnològic, la guerra dels estàndards i de plataformes no ha beneficiat
el sector. Al poc temps de la implantació del CD-ROM en el mercat, irromp un
nou suport amb majors prestacions, el DVD. La relativa estabilitat del CD-ROM
es torna a qüestionar i, a poc a poc, el DVD aconseguirà fer-se amb una quota
de mercat més elevada.

De totes maneres, encara no s'ha produït un desenvolupament mes enllà de
les produccions cinematogràfiques o de les aplicacions amb unes expectatives
d'interacció pobres i que restrenyen la participació activa de l'usuari.

La majoria de DVD comercialitzats s'ha dissenyat amb un tipus d'interacció
primària, que s'estructura mitjançant menús més o menys complexos on el
consumidor es limita a una interactivitat dirigida a sol·licitar informació. En
aquest suport, la iniciativa més important es deu a l'editorial Planeta que l'any
2000 llança al mercat una col·lecció de 100 DVD en què 20 dels títols
corresponen a les adaptacions dels continguts de National Geography. El Grup
Planeta, mitjançant l'empresa Planeta Actimedia ubicada a Barcelona, manté
una producció regular pròpia en suport CD-ROM, DVD i Internet. La renovació
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d'obres com Atlas de España y Portugal o Enciclopèdia Planeta 2003
garanteixen aquesta continuïtat.

Tot i així, els suports del CD-ROM i DVD han de conviure amb les tecnologies
específiques de les consoles de joc i assistir a la definitiva consolidació
d'Internet. En aquest llarg camí de tan sols uns 20 anys, els productors
d'aplicacions interactives han vist aparèixer i desaparèixer un nombre important
d'estàndards i formats com els discs làser (VLP, DVI), els discs compactes
(CD-A, CD-V, CD-I, CD-ROM, CD-Photo) o els DVD (d una i dues capes) i ara
la pugna entre els HD-DVD (integrat al Xbox 360, que ofereix sis vegades més
resolució que un DVD fins 1080p) i el BluRay (integrat a la PlaySation 3).

Les característiques específiques de les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC), amb processos d'acceptació i consolidació incerts, derivats
de la proliferació de suports i formats, que queden obsolets en un període molt
breu, que no troben vies de distribució permanents, han configurat un mercat
del multimèdia molt insegur i amb grans interrogants, sobretot per a les
empreses amb pocs recursos humans i financers com és el cas de la majoria
d'empreses catalanes.

En l actualitat, el 28% de les empreses en el conjunt de l Estat espanyol
pertanyen al sector industrial d alt i mitjà contingut tecnològic. Només a
Catalunya existeixen més de 1.700 empreses, de les quals el 86% es dediquen
a aquest mercat. En l àmbit de les activitats informàtiques, les empreses
existents a Catalunya representen el 29% de les que hi ha a Espanya. És més,
la ciutat i la seva àrea metropolitana conformen un espai compacte del sector
TIC, i donen especial rellevància a la indústria de continguts digitals (cine i
vídeo i disseny gràfic) i el programari (desenvolupament, consultoria), que entre
1997 i el 2002 va créixer un 80%.

Per una altra part, la província concentra una part molt significativa de
l ocupació dedicada a sectors d alt nivell tecnològic. El 2002 Catalunya se
situava, per tercer any consecutiu, en el cinquè lloc del rànquing de regions
europees amb més població ocupada en sectors d alt nivell tecnològic, i
superava regions com Dublín, Madrid o Berlín. Exactament, l ocupació de l àrea
metropolitana de Barcelona dedicada a aquestes activitats va passar del 15%
el 1991 al 20% el 2001.

2.9.5 Els ajuts europeus

En una indústria tradicionalment polaritzada entre grans multinacionals nord-
americanes i japoneses, quin paper pot jugar la UE en el futur?

La tendència a la concentració de mercat suposa un dels principals enemics
de la indústria. Si les principals companyies de fabricació de consoles i les
principals companyies editores són americanes i japoneses (per exemple,
Microsoft, Electronic Arts/Sony, Nintendo), els millors estudis de
desenvolupament, encara que siguin d'altres països, poden acabar treballant,
majoritàriament, per a aquestes empreses.
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En aquest escenari, la UE estaria destinada a exercir, a grans trets, com un
gran niu de consumidors, o, en el cas dels estudis de desenvolupament, com
una fidel artesana a les ordres de multinacionals estrangeres.

No obstant això, a França ja hi ha mostres d'una reacció sobre això. La qüestió
clau seria sustentar els estudis de desenvolupament sobre companyies
editores sòlides (a falta de fabricants de consoles europeus). A França, en els
darrers anys, s'han consolidat tres de les principals editores europees: Ubisoft,
Infogrames/Atari i Vivendi Universal Games.

Aquesta sembla una bona notícia en el camí cap a una diversificació cultural en
l'univers del videojoc, ja que permet variacions sobre la polaritat EUA-Japó. Tot
i això, les iniciatives privades no semblen suficients per assolir una veritable i
desitjable diversitat de continguts.

Les institucions públiques poden prendre mesures per fomentar la
desconcentració de la producció i la diversitat temàtica en el mercat. Una
eventual intervenció pública al mercat no s'hauria de limitar a la regulació de
l'oferta, sinó també des del suport a la creació de videojocs, amb especial
atenció a alternatives culturals i/o educatives. Això pot ser especialment
interessant en l'àmbit europeu, ja que la iniciativa pública no contribuiria només
a la diversificació de continguts sinó que, alhora, podria ser un agent
dinamitzador de la indústria europea cabdal de cara al futur, amb l'objectiu que
les companyies europees puguin competir amb més igualtat contra les majors
nord-americanes i japoneses.

Convé una decidida presa de posició dels governs europeus de cara a aplicar
polítiques públiques, a través de dues línies fonamentals d'actuació:

 

El foment de la creació nacional i regional, tant d'autors com de pimes,
inicialment a través del suport a la producció i distribució independents,
per afavorir després la formació d'un teixit industrial alternatiu al de les
grans majors nord-americanes i japoneses.

 

Una adequada política de subvencions a projectes de creació de
videojocs de vessant cultural o educativa, sense oblidar l'entreteniment i
la diversió, i la factura formal dels quals pugui competir, a llarg termini,
amb els principals èxits comercials.

De moment, però, la creació i l'aplicació de polítiques públiques a Europa per a
la regulació o el foment de la producció de videojocs roman en un pla més que
discret. Per exemple, el programa MEDIA, destinat al suport a l'audiovisual
europeu, ha brillat per la seva absència en l'àmbit dels videojocs, tret d'algun
cas purament anecdòtic. I això malgrat que els videojocs pertanyen també, de
ple dret, a allò que anomenem l' audiovisual .

El suport públic a la producció pròpia, a escala europea o nacional, pot ser una
de les claus fonamentals per obrir nous camins en l'horitzó de la indústria del
videojoc. Malgrat la voluntat de la Unió Europea de potenciar el sector
multimèdia, l'anàlisi dels diferents programes desenvolupats demostra una
certa dificultat per delimitar aquest sector i implementar una política d'ajudes
eficaces.
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Un primer escull ha consistit a saber on englobar la indústria dels continguts
interactius, i un segon, definir els objectius i la política que cal desenvolupar per
potenciar el sector. A pesar d'aquestes indefinicions, les empreses europees
s'han involucrat en els diversos programes d'ajuts implementats. 1.500
empreses o institucions han participat en 338 projectes finançats en off-line o
on-line, en els diferents programes impulsats a partir de la segona meitat de la
dècada dels noranta fins al 2000. No obstant això, igual com succeeix en altres
sectors, com ara el cinematogràfic, algunes d'aquestes obres, malgrat gaudir
de finançament europeu, no han arribat a comercialitzar-se.

En aquest context, Espanya obté, en el període esmentat, el finançament de 29
projectes off-line en què van participar 37 empreses o institucions espanyoles
(Ramajo, 2001). Entre aquesta participació, el sector públic ha jugat un paper
destacat i després, les editorials i les empreses vinculades al camp informàtic.

La majoria d'empreses catalanes i espanyoles dedicades, en exclusivitat, a la
producció multimèdia ha tingut dificultats per sobreviure. Moltes d'aquestes
empreses pioneres dedicades al  desenvolupament d'aplicacions interactives
només aconsegueixen treure un parell o tres de títols i després es veuen
obligades a abandonar aquesta activitat. En realitat es tracta de petites
companyies amb pocs treballadors que han desaparegut del mercat després de
realitzar unes poques produccions off-line o que s'han vist forçades a desplaçar
la seva activitat als sistemes híbrids o a les plataformes on-line. Algunes
canvien la plataforma tecnològica i es dediquen al  sector dels continguts on-
line, que a la fi dels 90 es converteix en una alternativa per a la comercialització
de continguts multimèdia. Aquesta tendència a l'edició a Internet queda
reflectida en les dades de l'ISBN que recullen un creixement del nombre de
títols editats a Internet del 388% durant l'any 2001 respecte de l'anterior.

Algunes empreses aprofiten el boom de les puntcom per endegar un conjunt de
projectes. La majoria d'aquest projectes no aconseguiran la viabilitat
empresarial necessària per continuar. Un exemple de fracàs és la iniciativa de
llibreria virtual Veintinueve.com impulsada pel Grup Planeta, que utilitzà el
format d'Adobe per visualitzar els documents. Veintinueve.com va tancar al
maig de 2001, després d'un any de funcionament. Així, doncs, la crisi de les
punt.com ha afectat definitivament el sector de la producció de multimèdia
cultural, científica o lúdica i educativa de manera important. Aquesta situació
d'estancament és complexa i té relació amb la incertesa de retorn econòmic a
causa de la manca de models per operar en les plataformes on-line.

L'escassa penetració d'obres en CD-ROM s'ha de relacionar a Espanya, també,
amb un altre indicador que és el nombre ordinadors personals disponibles. El
2001 la xifra assoleix gairebé els 7 milions, la qual cosa significa uns 17
ordinadors per cada 100 habitants, una quantitat inferior a la mitjana europea,
situada en els 28 ordinadors, o a la dels EUA, amb 58.

Un handicap per a la indústria resideix en l'elevada inversió que exigeix el
desenvolupament d'un videojoc (mínim de 1 o 2 milions d euros  i 2 anys de
feina amb un equip mitjà de 20 persones; les superproduccions costen un
mínim de 10 milions d euros), fet que ocasiona el recel de les companyies a
l'hora d'invertir en projectes dels quals es desconeix el resultat, pel que es
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tendeix a confiar en equips de programadors els resultats dels quals estan ja
contrastats en el mercat.

La indústria de desenvolupament constata les dificultats amb les quals es troba
a l'hora de fer un videojoc a Espanya. Per aquest motiu, sol·licita un sistema
d'ajudes similar al que té el cinema espanyol.

Tanmateix, davant l enorme contrast entre l impacte social del sector i l escassa
atenció de les institucions públiques, incloses, fins al moment, les institucions
educatives i acadèmiques, Pedro M. Moreno, integrant del grup de les Nacions
Unides per a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), va
qualificar la indústria del videojoc als inicis del nou mil lenni com un sector
cultural oblidat, infravalorat i desprestigiat pels governs . Moreno es mostra
especialment crític amb el desinterès de les institucions europees pel fenomen
de l entreteniment més important dels últims anys45.

2.9.6 El joc interactiu, el primer mitjà de masses de l'era electrònica

El 1998 arriben el multimèdia interactiu i els jocs en xarxa Per tal d'aconseguir
una millor utilització del grafisme, un so molt més realista, uns guions més
complexes, i accelerar la velocitat de processament de les imatges, era
necessari augmentar la capacitat de memòria dels aparells i la velocitat de
processament informàtic. De fet, els jocs electrònics van donar pas al
multimèdia interactiu. Els 16 bits van resultar ser una tecnologia de transició.
Avui en dia, la gran part dels productes es venen en CD o DVD. De fet, s'ha de
reconèixer que actualment la majoria de jocs presenten imatges en 3D, gràcies
al desenvolupament dels programaris de visualització anomenats middleware
que confereixen als personatges i als decorats un aspecte quasi real.

Sembla una paradoxa, però com més imaginaris són els protagonistes i les
situacions (amb la creació de móns inventats i simulació), més reals semblen
per a l'usuari.

Des del 2000, han aparegut de manera successiva tres grans consoles que
permeten tractar les imatges en 3D:
- La GameCube de Nintendo
- La Playstation 2 de Sony
- L'Xbox de Microsoft que, de fet, es tracta d'un ordinador que permet la
connexió a Internet per als jocs en línia. Mentre Microsoft entrava en escena,
Sega sortia de la indústria dels fabricants per dedicar-se exclusivament a la
creació de jocs.

En l'àmbit de les consoles portàtils, Nintendo continua sent líder gairebé en
solitari (també hi ha la GameBoy Color i la GameBoy Avance).

El mercat de programari per a videojocs està dominat per Playstation, Game
Boy i Xbox en les seves diferents versions.

                                           
45 MORENO, Pedro M. El videojuego: lecciones de la primera cultura multimedia. A:
BUSTAMANTE, E. Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Industrias culturales en
la era digital. Barcelona: Gedisa, 2003. Pàg. 218-220.
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Tots els jocs nous se subministren en CD o DVD poden o podrien funcionar a
l'ordinador ara que els ordinadors personals són més potents i poden processar
el multimèdia interactiu. La diferencia entre un joc de consola i un joc de
microordinador cada vegada és menys evident, i ja només es parla de jocs que
es juguen de forma individual o en xarxa, a través d'Internet.

Sobre el perfil dels consumidors, cal assenyalar que no hi ha un usuari
prototípic de videojocs sinó, com a mínim, dos. Això es deu a diferències
substancials entre el perfil del jugador de PC i el jugador de videoconsola.

La divergència entre el jugador de PC i el de consola es tradueix també en
diferents tipus d'oferta respecte als gèneres de videojoc. Segons l'Anuari
d'ADESE 2005, en l'oferta de PC predomina el gènere d'estratègia, que
representa gairebé un 40% del total de videojocs de PC apareguts al 2005,
acció i aventures. En canvi, en l'àmbit de la videoconsola els jocs d'estratègia
representen només un 5% de l'oferta. Els videojocs predominants en les
consoles són els d'acció (26,8%), seguits pels d'aventura (20,2%) i els
d'automobilisme (17,6%).

La revisió de les dades recollides al llarg d'aquest estudi posa en qüestió
alguns dels mites negatius al voltant dels videojocs. Per esmentar-ne alguns
dels més significatius, el mite del videojoc com a forma d'entreteniment
marginal o minoritària, el mite del disseny de videojocs com a afició no-
professionalitzada, el mite del videojoc com una simple joguina audiovisual per
a nens, el mite del videojoc com una activitat només per a nois, o l'etern mite
del jugador de videojocs solitari, antisocial o violent. D'altra banda, els videojocs
són ja, actualment, una de les principals indústries culturals i una de les que
presenta un major potencial de cara al futur.

Alguns afirmen que "l'origen de l'èxit dels videojocs s'atribueix als jocs de
connotació violenta. No obstant això, només un 20% dels jocs de consola i un
15% dels jocs d'ordinador són violents, i només en un 9% dels jocs s'utilitzen
armes de foc. S'està experimentant un creixement exponencial dels jocs en
xarxa, bàsicament dominats pels jocs no violents, com ara els jocs de societat i
d'estratègia". Com a conseqüència de les matances col·lectives organitzades
per adolescents dels Estats Units, per exemple a Littleton o Kentuky entre
d'altres, s'han intentat interposar diversos processos judicials contra els
dissenyadors i fabricants de consoles.

L'advocat de l'acusació, el Sr. Grossman, va exposar la teoria següent: "Els
videojocs són estimuladors de la violència que es podrien confondre
perfectament amb els simuladors que utilitza l'exèrcit per ensenyar els soldats a
matar de forma eficaç. Aquestes matances que s'han produït són un nou
videojoc a escala nacional. En aquest cas, el premi és veure la seva fotografia
a la revista Times Magazine i a tots els canals de televisió dels Estats Units".

Aquest advocat no exagerava gaire. De fet, l'exèrcit americà va arribar a
realitzar adaptacions de jocs interactius del tipus FPS (first person shooter) per
tal d'utilitzar-les com a simulador d'entrenament per a les tropes dels marines.
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A la primera guerra del Golf, vam poder veure militars que mataven el temps en
els carros de combat jugant a jocs de guerra. On acaba la realitat i comença la
ficció? Durant la segona guerra del Golf, calia recordar constantment als
telespectadors que es tractava de morts reals, que la sang que es vessava era
de veritat. Molts americans es van escandalitzar en veure les matances que es
van produir als col·legis, però en canvi aproven la intervenció de la "coalició
angloamericana" per combatre l'eix del mal i per alliberar els pobres iraquians
de la tirania. En una enquesta realitzada l'any 1999 per la CNN, el 58% dels
ciutadans dels Estats Units desitjava que el govern regulés de manera estricta
els jocs violents; però paradoxalment aquest tipus de jocs els compren un 90%
dels adults. Segons un sondeig de l'IDSA, un 46% dels jugadors té menys de
18 anys i un 25%, més de 35.

El debat sobre les conseqüències de la violència en els mitjans de masses
encara està lluny de resoldre's. Seguint la línia del gran pensador de la cultura
informàtica, Sherry Turkle del MIT, en certa manera el videojoc funciona com
una "màquina metafísica" que permet experimentar l'infinit, que permet reviure
eternament una mateixa vida, tot variant les condicions d'existència, els
personatges, l'entorn i les solucions. El que fascina els joves és poder controlar
el seu univers, uns joves que sovint es veuen immersos en un món en el qual
no comprenen gaires coses. Alguns jugadors fins i tot arriben a pensar que si
no fos pel cansament creixent o per les limitacions de la seva naturalesa, el joc
podria continuar indefinidament. És un mirall perfecte, l'únic lloc on l'home pot
marcar-se un repte purament intel·lectual, on l'home pot inventar el seu propi
món, un món a la seva mida. El joc és l'indret on podem trobar el nostre jo en
estat pur, on ens podem sentir perfectes o treballar fins a la mort. Malgrat tot, el
debat sobre els valors que transmeten els jocs electrònics tot just acaba de
començar.

2.9.7 Com funciona la indústria del videojoc?

Els videojocs s'han convertit en una de les indústries de l'entreteniment més
importants, facturant per damunt d'altres més tradicionals en aquest àmbit i
incrementant la distància amb aquestes.

Entre els diferents sectors d'oci (cinema, televisió, música, etc.), el joc és el
sector que experimenta l'increment més elevat pel que fa als ingressos, amb
una taxa d'augment anual del 9,3% entre el 2000 i el 2005. La indústria del joc
és un mercat de masses.

Lògicament, els videojocs han restat temps d'oci dels consumidors a altres
activitats. En els últims anys, el videojoc s'ha confirmat com l'opció favorita per
a l'entreteniment dels consumidors de la majoria de països del món. Tanmateix,
en comparació amb d'altres activitats, els videojocs ocupen escàs espai del
temps d'oci dels nens/nois a Espanya, amb el següent ordre (estudi AdeSe
2005):

 

67% sortir amb els amics

 

65% escoltar música

 

62% veure la TV

 

41% lectura
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36% estudiar

 
28% practicar esports

 
9% jugar amb videojocs

Alguns dels seus trets més destacats són els següents:
- El 2002, les vendes al detall a escala mundial van arribar als 30 mil milions de
dòlars, una xifra que supera la del cinema pel que fa a ingressos a les sales.
- Encara que els equips (consoles) siguin el motor de la indústria, els jocs
(contingut) són els que generen les dues terceres parts dels beneficis. Tots els
components del mercat, els equips (maquinari), les aplicacions de joc
(programari) i els serveis en línia incrementen les vendes, tant pel que fa als
jocs de consoles com als d'ordinador personal o portàtil. Aquest fenomen
d'increment continuat s'explica pel fet que els materials evolucionen, cada
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vegada són més potents i requereixen que s'actualitzi el programari i les
aplicacions. També augmenta el nombre de consumidors, ja que els Nintendo
kids es fan grans, però continuen jugant, i les dones juguen més que abans.
- Existeixen tres grans mercats per a la venda de jocs: Nordamèrica (42%),
Àsia (33%, principalment el Japó) i Europa (25%).
- L'any 2001, els jocs de consoles representaven la quota més important de
vendes, amb un 57%. A continuació, trobàvem els jocs d'ordinador amb un
22%, i l'altre 21% es repartia entre les consoles portàtils (Game Boy Advance),
els aparells sense fils (PDA, mòbils, etc.), els jocs en línia i la resta de
plataformes alternatives.

Des d'una òptica europea, la Interactive Software Federation of Europe (ISFE)
exposa les claus per comprendre la situació actual del mercat dels videojocs:
- Un de cada tres europeus juga regularment a videojocs.
- Tot i que ja és una indústria amb més de 30 anys d'història, el sector del
videojoc va experimentar el 2002 un espectacular creixement del 12% de
vendes. En els anys següents s'ha confirmat el creixement continu de la
indústria, amb Europa al capdavant, liderant les xifres de vendes.
- Els videojocs generen en l'actualitat un volum de vendes superior als
ingressos per taquilla cinematogràfica i al sector de lloguer de pel·lícules.
- Els videojocs fomenten l'interès per les noves tecnologies. S'hi pot jugar en
múltiples plataformes, inclosos els telèfons mòbils, i han contribuït a generar un
increment de la demanda de connexió a Internet.

La indústria dels jocs interactius és una indústria de creació amb un mercat
d'abast internacional. Hi ha pocs exemples de jocs creats només per a un
mercat local. Com a màxim, a vegades es fan adaptacions locals, però
serveixen de ben poc, ja que generalment no hi ha diàlegs, sinó només música
o sons i els personatges normalment són força esquemàtics.

La indústria és en conjunt una indústria cultural típica, com el cinema, la música
o els llibres. Un 80% dels beneficis s'obtenen de productes nous i un 20% de
productes de catàlegs. "El curtíssim temps de vida dels jocs, en comparació
amb altres productes culturals, exerceix encara més pressió sobre la necessitat
de generar beneficis ràpidament que només poden provenir dels "èxits", és a
dir, dels títols amb una mitjana de vendes de més d'un milió d'exemplars". Ara
bé, de la mateixa manera que en el cinema o en els llibres, és impossible de
preveure'n l'èxit (menys del 5% dels best sellers). Això fa que les empreses
d'aquest sector siguin molt fràgils econòmicament, a causa de les despeses de
creació cada vegada més astronòmiques; un sol fracàs important pot provocar
la pèrdua d'un petit i, fins i tot, d'un gran jugador.

2.9.8 La cadena de valor

Entre el creador i el consumidor hi ha un gran nombre d'intermediaris i és
important entendre la part de control i poder que correspon a cadascun dels
diferents integrants de la cadena.
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La indústria de videojocs es divideix, a grans trets, en quatre grans àrees:

1.  Fabricació de plataformes de videojocs
Es correspon amb la manufactura del hardware. Aquesta àrea està
protagonitzada pels PC, les videoconsoles domèstiques, les consoles portàtils i,
recentment, també els telèfons mòbils. El sector de les consoles està dominat
per dues grans companyies japoneses i una nord-americana: Sony
(PlayStation), Nintendo (GameCube/Wii) i Microsoft (X-Box). Pel que fa a les
consoles portàtils, les companyies líders són les dues majors nipones, Sony i
Nintendo. Fins fa uns anys, una altra companyia japonesa, Sega, formava part
de la competència en les plataformes de joc, però després del fracàs de la seva
consola Dreamcast (1999), Sega va decidir retirar-se al disseny de videojocs.
Pel que fa a les consoles portàtils, les companyies líders són les dues majors
nipones, a través de GameBoy Advanced i Nintendo DS (Nintendo), per una
banda, i PlayStation Portable (Sony), per una altra.

2.  Disseny i desenvolupament de videojocs
En el disseny és on rau la part artística de la indústria, mentre que amb
desenvolupament se sol fer referència més aviat a l'execució, a nivell de

grafisme i de programació, dels conceptes plantejats pels dissenyadors.
Ambdues tasques tot sovint s'entrecreuen. En l àmbit del disseny i el
desenvolupament es va produir també, en un principi, una certa polarització del
mercat entre companyies nord-americanes i japoneses; als anys 80 van
començar a apareixer estudis europeus.

3.  Edició i publicació de videojocs
Les companyies d'edició i de publicació de videojocs (p.ex. Electronic Arts o
Ubisoft) intenten detectar projectes amb interès per adquirir els seus drets, o bé
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encarreguen els seus propis projectes a grups de desenvolupament de la seva
confiança, o a les seves pròpies divisions de desenvolupament. Solen finançar
una part o la totalitat dels costos de producció i s'encarreguen també del procés
de llançament i màrqueting del producte. Adquireixen, a canvi, alts
percentatges de beneficis i/o drets de comercialització sobre els jocs.

4.  Distribució de videojocs
A causa de la flexibilitat de les companyies de publicació per assumir la
distribució de manera autònoma i, d'altra banda, l'augment significatiu de la
distribució a través d'Internet de molts jocs contemporanis, el sector de la
distribució de videojocs ha perdut bastant pes específic en els darrers anys. Els
canvis més significatius en la indústria del videojoc en els pròxims anys tindran
com a principals factors l increment de vendes dels videojocs en línia i els
videojocs per a mòbil. En ambdós casos, aquest tipus de videojocs provoquen
l augment de la distribució en línia, sigui a través de Proveïdors de Serveis per
Internet (ISP) o pàgines web que ofereixen videojocs. Això tindria com a
contrapartida no només una pèrdua de rellevància de la distribució, en el seu
sentit tradicional, sinó també dels punts de venda.

A conseqüència dels avenços tecnològics, s ha anat incrementant
progressivament la complexitat en el desenvolupament de videojocs, de tal
manera que una solució per mantenir el ritme de producció ha consistit a
implantar un sector de desenvolupament especialitzat en la implementació de
sistemes generals de joc, motors de processament gràfic, motors de simulació
de fenòmens físics, etc., que poden ser utilitzats en molts títols diferents, que
es coneix com a Middleware.

D aquesta manera, la cadena de valor de la indústria del videojoc quedaria
representada actualment de la manera següent:
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Els productors són una peça clau de la cadena, ja que són els que creen i
desenvolupen els jocs. És una feina molt complexa que exigeix una gran
creativitat i excel·lents competències tècniques i administratives (un equip està
format per personal heterogeni, que es composa de dissenyadors, guionistes,
grafistes, programadors, especialistes en interactivitat, etc., coordinat per un
cap de projecte capaç de fer que treballin tots junts, respectant els terminis i el
pressupost). Generalment, es distingeix entre:
- productors independents (que actuen com a proveïdors d'altres editors)
- productors associats, que són "estudis" que pertanyen o treballen pels editors
o fabricants de consoles

Es calcula que al món hi ha unes vint empreses importants dins les empreses
mitjanes que produeixen de dos a tres títols a l'any, i més de 1.000 PIME que
treuen al mercat un títol o menys a l'any.

Rànquing de companyies per facturació (milions de $)
Rànquing Companyia País Facturació 2002
1 Sony Computer Entertainment Japó 4.681
2 Nintendo Japan Japó 4.195
3 Electronic Arts EUA 2.482
4 Microsoft EUA 2.453
5 Activision EUA 864
6 Vivendi Universal Games França 832
7 Infogrames / Atari França 768
8 Konami Japó 728
9 Ubisoft França 588
10 Sega Japó 553
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Font: adaptat d'OCDE (2005) i European Audiovisual Observatory (2003)

Aquest rànquing posa de manifest el diferent pes específic dels tres sectors
principals de la indústria: fabricació de consoles, publicació/distribució i
disseny/desenvolupament. Les principals empreses de videojocs són aquelles
que tenen consola pròpia (Sony, Nintendo, Microsoft) i, en segon lloc, les
companyies editores més fortes (per exemple, Electronic Arts, Activision). Les
companyies més centrades en el desenvolupament de jocs (per exemple,
Konami, Sega) queden en un tercer terme dins el rànquing presentat.

Facturació anual de les 10 companyies líders del mercat (milions de $; font:
adaptat d'OCDE, 2005)

I del mercat internacional de videojocs a un videojoc en concret: com es
reparteixen els beneficis de la venda d'un videojoc entre els principals sectors
descrits, més els punts de venda? Hi ha una diferència fonamental, en aquest
àmbit, entre la venda de videojocs per a PC i la venda de videojocs per a
videoconsoles. Els fabricants de consoles s'emporten aproximadament un 15-
20% dels beneficis en concepte de drets per l'ús de les seves plataformes; això
no succeeix al sector del PC. En general, els editors acaparen gran part dels
beneficis obtinguts en funció dels riscos financers que assumeixen i, a més,
perquè controlen l'accés als punts de venda.

Una vegada feta aquesta distinció, podem observar els percentatges de
beneficis en els gràfics següents:
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Repartiment de beneficis per venda de videojocs en PC

Repartiment de beneficis per venda de videojocs en consola

Font: OCDE (2005): Digital Broadband Content:
The online computer and videogame industry

2.9.9 Tendències dels videojocs: nínxols de mercat, relació amb el
cinema-TV i publijocs

En una evolució constant, la indústria dels videojocs s'adapta com cap a les
característiques d'una audiència que no està formada només per joves i petits
(un públic quasi impossible per a altres mitjans), sinó que compta entre els
seus seguidors amb un públic adult també fidel. Les companyies que
desenvolupen videojocs s'han decidit fins i tot a conquerir el mercat femení, i
arriben encara més lluny: captar les mares de família.

El model al qual es dirigeix la indústria del videojoc s'assembla al de les grans
majors del cinema. Els centenars d'estudis es fusionaran o seran absorbits per
gegantines companyies per a poder crear productes més espectaculars que es
llancen en tot el món al mateix temps.
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Fins fa ben poc, la relació entre la indústria dels videojocs i la cinematogràfica
era, al mateix temps, de competència i col·laboració. Per a començar, hi ha
sinèrgies importants, entre altres coses perquè nombroses empreses de
videojocs han absorbit a molta gent de la indústria del cinema, sobretot als
Estats Units. Per a les companyies de cinema el videojoc és molt important,
perquè suposa una font d'ingressos addicional a les produccions i, per a la
indústria de videojocs, beneficiar-se de les campanyes, de les pel·lícules, i de
l'estirada que tenen entre els usuaris, també resulta fonamental.

En l'actualitat, el cinema i els videojocs cada vegada són més difícils de separar
en l'univers Hollywoodiense, com proven Matrix, Halo, Doom o el clàssic King
Kong, la superproducció de Peter Jackson.

Gràcies a les noves consoles de videojocs i els seus sofisticats gràfics, és ja
cada vegada més difícil establir una clara separació entre aquests dos móns
que tant tenen en comú. Per a les companyies de videojocs, aquesta és una
oportunitat d'expandir-se, mentre que els estudis cinematogràfics veuen en els
videojocs un filó d'or per a treure més suc als seus títols. No els falten motius:
els videojocs es troben entre els negocis de més ràpid creixement i més
lucratius del món de l'oci. Les vendes per aquest concepte van generar en
Estats Units 10.000 milions de dòlars l'any passat, per sobre de les vendes de
taquilla que van suposar 9.400 milions.

Pel·lícula que apareix en cartellera, pel·lícula que es trasllada a les consoles de
joc electrònic. Aquesta és la tendència que les grans companyies de creació
d'oci digital estan portant a terme en els últims anys.

El videojoc és un mitjà habitual? La resposta a aquesta pregunta s'ha repetit
moltes vegades: els jocs interactius són els mitjans més importants de la nova
generació de mitjans interactius. El mercat és mundial i, per tant, les inversions
que s'hi destinen són del mateix ordre: de 100.000 a quatre o cinc milions de
dòlars o més. Així, segons el New York Times, "Activision i Electronic Arts, que
han produït "Spiderman" i "El senyor dels anells: les dues torres",
respectivament, ja han sabut treure profit d'aquesta evolució del sector.

Alguns experts en la indústria dels videojocs han calculat que el pressupost
necessari per produir "Enter the Matrix" és d'uns 20 milions de dòlars, com a
resultat de la col·laboració més estreta que s'ha produït fins ara entre
productors, actors i creadors de videojocs. De fet, el realitzador i els actors han
rodat seqüències llargues d'acció per tal que es puguin integrar al joc. En
algunes escenes, els actors van haver de portar una indumentària especial
amb sensors perquè trenta-dos càmeres poguessin enregistrar i després
simular els seus moviments".

El cinema (o més exactament un cert tipus de cinema de Hollywood) i els
videojocs estan estretament relacionats, ja que es conceben amb les mateixes
tecnologies digitals i els mateixos efectes especials. Però també hi ha molts
videojocs inspirats en programes de televisió, dibuixos animats, esdeveniments
reals com ara actes esportius, fins i tot les guerres, com la del Golf, les
catàstrofes atmosfèriques o ecològiques, els esdeveniments històrics com la
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guerra de les Gàl·lies, les invasions romanes o les grans epopeies de l'Edat
Mitjana.

És innegable la influència de pel·lícules com Star Trek, Star Wars, Quake o
Doom, entre d'altres. Per exemple, el joc Dark Angel està inspirat directament
en la sèrie de televisió de James Cameron. La pel·lícula Die Hard té com a
protagonista l'inspector Maclane, un jove ex-policia, que també és l'heroi del joc
Die Hard Vendetta. Rainbow 6, inspirat en el llibre de Tom Clancy, representa
la lluita contra el terrorisme mundial de finals del segle XX dirigida per una
organització de defensa internacional. Tots aquests jocs recreen móns que es
modifiquen en temps real i que s'inspiren en l'època de l'imperi grec o romà, en
escenes fantastico-medievals o contemporànies. Starcraft III, joc de culte de
Blizzard, posa en escena tres races que s'enfronten: els Terran, els Protoss i
els Zergs. En tots aquests móns, caldrà intervenir en múltiples combats
espacials, en assalts planetaris i infiltracions secretes a bases enemigues.
Aquestes batalles es desenvolupen en una gran varietat de decorats, que
caldrà explorar per poder vèncer: espai, neu i gel, boscos, etc. Amb aquesta
nova generació de jocs, els Mario Bros i els Sonic de Nintendo i Sega semblen
jocs de nens una mica antiquats.

La indústria del joc electrònic creix cada any, en volum de negoci i en títols de
venda. El seu ritme és més ràpid que el de la indústria cinematogràfica, fins al
punt d'haver de recórrer a les velles glòries del cel·luloide. És el cas de El
Padrí , considerada una de les 10 millors pel·lícules de la història del cinema i
que ja s'ha convertit en joc. Marlon Brando, que va cedir els seus drets d'imatge
abans de morir, també va realitzar algunes sessions d'enregistrament de veu
amb els fabricants per a incloure-les en el títol.

La connivència entre cinema i videojocs beneficia a les dues indústries i suposa
una nova font d'ingressos per a estudis i actors. Bruce Willis a La jungla de
cristall i Vin Diesel a Cròniques de Riddick també van cedir la seva imatge a
videojocs basats en les pel·lícules que van protagonitzar.

Inspiracions les hi ha de tot tipus, com les de la sèrie 007, amb Des de Rússia
amb Amor i un Sean Connery digitalitzat. També Clint Eastwood ha treballat
amb Warner Bros en el videojoc Harry el Brut , en el qual el jugador interpreta
al dur agent Callaghan.

Altres actors, no obstant això, cedeixen únicament la veu, com és el cas de
Thomas Jane, l'actor que va donar vida al personatge de The Punisher . En
canvi, el model en 3D del personatge no serà la imatge de l'actor sinó una
interpretació.

L'opció de prestar la veu és molt més habitual, ja que aquesta opció és més
senzilla per als actors que la venda dels seus drets d'imatge. Els actors de la
trilogia The Matrix donaren la seva veu per a Matrix Online, els de Galàctica
van fer el propi amb el videojoc basat en la sèrie de televisió i, a Driver,
estrelles com Michael Madsen, Ving Rhames, Mickey Rourke o Michelle
Rodríguez van doblar a alguns personatges.
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La indústria sap com treure partit a una llicència cinematogràfica. En l'actualitat
els drets d'imatge sobre qualsevol producte basat en les pel·lícules queden ben
signats contractualment abans de filmar una sola seqüència. Disney o Warner
Brothers ja estan donant passos per a muntar ells mateixos els seus propis
estudis de creació de videojocs en lloc de vendre els drets de les seves
pel·lícules.

La quantitat de títols basats en èxits cinematogràfics fa pensar en la crisi de
creativitat de la indústria de l'oci electrònic. Els grans costos de
desenvolupament tenen com resultat que els fabricants revisin una vegada i
una altra títols que ja han triomfat, mentre que els riscos d'assumir un projecte
des de zero i totalment innovador s'afronten cada vegada menys.

Avui dia són escassos els llançaments importants de pel·lícules de gran
consum, sobretot infantils, sense un videojoc associat. Però la novetat d'aquest
any és la creixent tendència a ressuscitar pel·lícules antigues i convertir-les en
aventures gràfiques o jocs d'acció. S'han llançat versions jugables del Padrí,
Scarface, Tauró o Des de Rússia amb Amor, que se sumen a les ja existents
com La Gran Evasió o la molt prolífica Guerra de les galàxies.

La interacció també arriba més lluny. Noves pel·lícules amb joc són l'adaptació
de Peter Jackson de King Kong, Malson abans de Nadal, Les Cròniques de
Narnia, Chicken Little, Madagascar o Hulk. També hi ha continuacions en
videojoc dels Increïbles, Shrek, Harry Potter o Spiderman. Les sèries
s afegeixen a l'estirada i es converteixen en aventura amb exemples com 24,
Bob Esponja o Witch.

A la inversa, s han produït algunes versions cinematogràfiques basades en
videojocs: Tron (1982); Super Mario BROS (1993); Street Fighter (1994);
Double Dragon (1994); Mortal Kombat (1995); Wing Commander (1999); Tomb
Raider (2001); Final Fantasy (2001); Resident Evil (2002); House of the Dead
(2003); Alone in the Dark (2005).

També es dóna una certa simbiosi entre cinemes i sales de joc en xarxa, que
anirà in crescendo a mesura que es vagin digitalitzant les sales de cinema de
tot el país. Com a exemple, una de les sales d un cinema de Madrid ha estat
reconvertida a finals del 2006 en sala de videojocs amb pantalla gegant i so
envolvent. Unes 30 persones hi van cada dia i 120 durant el cap de setmana.
S'han gastat més de 300.000 euros a condicionar la sala per a l'esdeveniment,
amb PS2 equipades amb pantalles individuals de 17 polzades, efectes de
boira, làser i música en directe per a ambientar. Es juga a Battelfield 1942 i les
partides poden seguir-se en pantalla gran, per descomptat. És curiós que
aquests jocs, pensats per a jugar en xarxa, des de casa, siguin precisament els
que més socialitzen els jugadors. A Alemanya una iniciativa similar no va
acabar de funcionar.

Ara, amb una trama cada vegada més elaborada, els videojocs exigeixen als
seus creadors no ja només noves capacitats tècniques i de disseny, sinó també
de continguts. Molts jocs s'han portat al cinema, però cada vegada es donen
més casos de companyies que compren els drets per a sèries de televisió.
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El normal és que la col·laboració entre la televisió i la indústria de videojocs es
materialitza en la transferència dels èxits televisius als altres mitjans, però les
coses han canviat, i cadenes infantils com Nickelodeon han decidit que els
videojocs poden captar el públic infantil des d'una altra perspectiva. Una
vegada creada la necessitat, arribarà tot un rosari de productes multimèdia,
inclosa la sèrie de televisió. Fa només unes setmanes, THQ i Nickelodeon van
presentar el tercer videojoc basat en el personatge de Tak , un xicot que viu a
la selva i que ja ha aconseguit vendre, només als Estats Units, més d'1,7
milions d'unitats, amb els seus dos primers videojocs. De peça central d'un
videojoc, Tak passarà a ser el 2007 una nova estrella de la televisió per a
petits.

Alguns canals de cable centren ja gran part dels seus esforços en una
programació original que gira entorn dels videojocs, en un intent per recuperar
la fidelitat de l'audiència. La cadena Spike TV o Game Show Network basen la
seva programació en aquest tipus de continguts. Altres, com MTV, ja han
llançat alguns programes sobre videojocs utilitzant com a plataforma la seva
sèrie True Life , mentre que The Discovery Channel, que ha creat un
documental sobre XBox The X Factor: Inside Microsoft´s Xbox inclou un
programa sobre Halo 2 . I Fox ha signat un acord amb Will Wright, creador de
Els Sims , que permet a la cadena explotar els primers projectes originals per

a televisió basats en la creació de Wright. 

L'elevat cost de desenvolupament dels títols més punters, que es dispararà
amb la nova generació de consoles, requereix de noves formes de finançament
alternatives, entre elles la publicitat.

L Advergaming (o Publijocs) consisteix a crear jocs interactius en els quals una
determinada marca està contínuament present. Un dels objectius més
importants que es deriven de l'ús d'aquestes noves formes publicitàries és
aconseguir que els usuaris comencin a relacionar la publicitat amb la
interactivitat, canviant en certa mesura el concepte que tenen d'aquesta.

L'agència de publicitat nord-americana Massive ha introduït els videojocs com a
nou suport publicitari. La inclusió dels anuncis es porta a terme en zones
lògiques i en moments determinats de l'acció. De moment, els anuncis
gestionats per Massive només apareixen en els videojocs d'ordinador
connectats a Internet. Superada aquesta primera fase, la publicitat arribarà a
les consoles, com la PlayStation2 de Sony o la Xbox de Microsoft, sempre que
es jugui en xarxa.

Marques com TAG Heuer, Bang & Olufsen o Lacoste trien els videojocs com a
suport per a arribar al seu públic objectiu: individus amb edats compreses entre
els 18 i els 34 anys que passen hores jugant amb consoles de videojocs.

Les persones que veuen anuncis en els videojocs recorden millor les marques
i, en alguns casos, tenen més probabilitats de canviar favorablement la seva
opinió sobre una marca que els consumidors que veuen els anuncis en la
televisió.
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2.9.10 Equip, programari i plataformes

Paral·lelament, sembla que la diversitat de públic a qui van dirigits els videojocs
també està creixent. És pura qüestió de vendes. La gent veu el joc com si fóra
una pel·lícula i cada vegada s'estan adaptant més jocs a targets més específics
de gent. Estem parlant de jocs per a petits, s'estan fent jocs per a noies No
es descarta que en el futur es facin jocs per a persones de la tercera edat (se
n estan començant a fer per potenciar la memòria).

En la indústria dels videojocs la potència gràfica de les targetes millora cada 6
mesos i això suposa una millora gràfica en els jocs. Això permet concentrar-se
en altres aspectes del videojoc.

A nivell tècnic l'experiència aporta una manera diferent de veure i fer les coses.
Abans es tocaven sobretot temes d'il·luminació i arquitectura que han donat un
bot molt important amb el motor d'exteriors. Ara donarem un altre bot
destacable amb el motor de personatges. Amb personatges de molt alta
qualitat, amb pèls, amb animació de teles, amb animació facial En aquest
camp hi ha realment un mercat en què es pot veure una progressió.

L equip humà necessari per a desenvolupar un videojoc depèn dels
desenvolupaments. En superproduccions es pot parlar de centenars de
persones, però se sol treballar amb equips més reduïts (de 20 a 30 persones) i
un termini de desenvolupament del joc de 18 mesos a 3 anys. Molts
professionals per a projectes en què poden treballar entre 70 i 80 persones
durant un parell d'anys.

Són necessaris especialistes en programació; guionistes; animadors 2D:
dibuixat, esbossat, texturat; animadors 3D: modelatge de baixa i d'alta
poligonació; especialistes en animació; compositors de música, editors de so,
Responsables de direcció de projectes; actors, per a captura de moviment;
actors de doblatge per a la traducció del joc a diferents idiomes; beta-testers,
gent que es dedica a provar els jocs; publicistes

Un modern estudi de desenvolupament se sol dividir en cinc grans àrees:
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1) Direcció i disseny. Solen ser els creadors de la idea, allò més semblant a
l autor o autors de l obra en un sentit artístic. Planifica i coordina els diferents
nivells de desenvolupament i sol enllaçar el treball amb la resta d equips de
treball.
2) Programació. L àrea de programació s encarrega de la implementació
tècnica del joc.
3) Art i grafisme. Especialitzat en disseny gràfic i disseny tridimensional.
Elabora conceptes creatius, esborranys de personatges, escenaris, etc., i pot
facilitar el disseny dels elements gràfics en ordinador, perquè després siguin
integrats en l esquelet del joc pels programadors.
4) Música i efectes de so. Són aspectes importants en la creació de videojocs.
Algunes grans companyies compten amb especialistes en aquest àmbit per fer
els efectes de so i les bandes sonores; tot sovint aquesta tasca queda
externalitzada.
5) Departament de qualitat. Se sol comptar amb un equip dedicat a posar a
prova totes les alternatives que planteja el joc, detectar els petits errors que hi
pugui haver i corregir-los abans de la publicació del joc.
6) Altres: resulten, en els últims temps, cada vegada més importants.

Alguns creuen que l'art dels videojocs té a més molt a veure amb la gestió i
manipulació de la informació. I el fet és que als Estats Units hi ha un nombre
creixent d'alumnes matriculats en cursos de desenvolupament de videojocs que
mai treballaran en la indústria de l'entreteniment, sinó que dirigiran els seus
passos cap a Wall Street. Els responsables d'alguns programes acadèmics no
troben massa diferència entre els qui desenvolupen aquests productes i els qui
es manegen sistemes de bases de dades ingents, que ajuden a endevinar per
on despunten els mercats financers.
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Un estudi de creació de videojocs sol tenir tres possibles finals: si té èxit, ser
comprat per una companyia editora i/o fabricant de consoles, o bé convertir-se,
el mateix estudi de desenvolupament, en productora. El tercer final possible, en
aquest cas si l'estudi no té èxit, és desaparèixer. Això significa que els estudis
de desenvolupament són, en general, petits satèl·lits d'un nucli econòmic molt
més poderós, format per les companyies fabricants de consoles i les
companyies d'edició i publicació.

Es comencen a utilitzar sistemes de captura de moviment per a l'animació dels
personatges, tot i que encara costa decidir si serà captura magnètica o captura
òptica. De totes maneres part de l'animació segueix treballant-se a mà.

Els programes que s'utilitzen per a desenvolupar un videojoc depenen de cada
desenvolupadora; p.ex. Visual C++ per a programació i 3D Studio Max per a
modelatge.

Encara es fa alguna animació en 2D tot i que cada vegada es parla més de jocs
'full' 3D. Podem trobar 2D en el disseny del texturat, en el disseny de la
interfície amb l'usuari i en el manual de joc.

Les diferències, tècniques i gràfiques, entre preparar un joc per a PC i un joc
per a qualsevol altra plataforma depèn molt de la plataforma. Hi ha plataformes
que s'assemblen molt a un PC, com la Xbox de Microsoft. I hi ha plataformes
que s'allunyen més com seria la de Sony. Cada una té avantatges i
inconvenients. Essencialment les diferències són quant a potència gràfica i
quant a limitació de memòria.

2.9.11 Formació en videojocs

La indústria de l'entreteniment crea noves professions, i les companyies de
videojocs són les més actives en el desenvolupament d'aquests nous perfils.
Amb tant de treball per davant, la indústria dels jocs multimèdia ha generat
noves necessitats i perfils professionals també nous.

Alguns més tradicionalistes, tant en la vida acadèmica com en la pròpia
indústria de l'entreteniment, consideren que aquesta tendència és una simple
moda passatgera i absurda.

Però cada vegada més, en ambdós costats, creuen que els videojocs, que
rivalitzen amb èxit amb la pròpia indústria cinematogràfica, seran els mitjans
dominants en el nou segle. I aquesta posició demanda noves professions i
també una formació adequada als perfils que sorgeixen.

La puixant indústria dels videojocs està famèlica de nous talents, i les
universitats poden ser un viver interessant per a moltes companyies. En un
nombre creixent d'empreses i universitats comença a considerar-se que els
estudis relacionats amb el desenvolupament de videojocs no són un caprici
superficial, sinó que adquireixen una dimensió semblant als estudis relacionats
amb el cinema o la televisió.
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Així, els videojocs han trobat un lloc en la vida acadèmica, perquè la Universitat
no té més remei que respondre amb noves fórmules a les demandes
professionals a través de carreres i formació específica. En els últims temps,
algunes universitats amb prestigi han iniciat programes seriosos i continuats
sobre el desenvolupament de videojocs, que ja formen part de la cultura
contemporània.

Tots els actors implicats estan d'acord en què el principal és formar
professionals. El model finlandès, consistent en la intervenció governamental
per a invertir grans quantitats de diners en educació obligatòria molt tecnificada,
no troba equivalent a Espanya. Cal aconseguir el nivell d'estudis superiors per
a accedir a algunes de les iniciatives que diferents universitats, públiques i
privades, ofereixen. No hi havia escoles sobre videojocs a Espanya, però sí en
altres països com poden ser Anglaterra, França o Estats Units.

En països com a Estats Units, aquesta tendència creix a ulls vista. Així, segons
dades de l'Associació Internacional de Desenvolupadors de Videojocs, fa cinc
anys a penes una dotzena d'universitats nord-americana oferien amb serietat
aquest tipus de formació. Avui són més de cent les que han portat el
desenvolupament de jocs d'ordinador a les aules, com la del Sud de Califòrnia
o la University of Central Florida. En centres com la Carnegie Mellon University,
un professor de teatre i un altre de ciències de la computació han creat un
programa de tecnologia de l'entreteniment que obrirà noves filials a Austràlia i
Corea del Sud.

Espanya encara és un mercat emergent, sobretot degut als problemes a què
s'enfronten els desenvolupadors a l'hora de trobar finançament. De totes
maneres, gràcies a jocs que han fet escola, com Commandos, Blade o fins i tot
els jocs de Dinamic, ara hi ha una base molt important de professionals amb
experiència. Això augura un bon futur per a la indústria del videojoc a Espanya.

La Universitat Pompeu Fabra va ser pionera en posar en marxa el 2002 el
primer Màster de Creació de Videojocs. Consisteix en 400 hores lectives,
equivalent a 40 crèdits. A Madrid la Complutense oferta el Màster En
Desplegament de Videojocs; la Universidad Europea de Madrid, el de Creació i
Producció de Videojocs; el Gamelab és de la Universitat d'Oviedo, amb cursos
estiuencs de creació de videojocs; també n organitzen la Universidad Carlos III,
la de Navarra i la de Múrcia.

El Laboratori d'Imatge Visual de la Escola d Enginyers Industrials de Barcelona
(LIVE), pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya, ofereix un Màster
en Disseny i Programació de Videojocs el temari del qual ha estat totalment
dissenyat per l empresa Ubisoft, amb l'objectiu de formar especialistes en
desenvolupament de videojocs capaços d'integrar-se amb eficàcia en activitats
professionals del més alt nivell.

Companyies multinacionals com Electronic Arts, la número u en desplegament
de videojocs, són un exemple en el foment d'aquesta formació acadèmica.
Aquesta empresa està involucrada en un Màster de tres anys en art i
entreteniment interactiu a la Universitat del Sud de Califòrnia. Qualsevol
companyia del sector pot estar interessada que aquesta tendència prosperi ja
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que, des de fa més de 20 anys, els alumnes que arribaven a la indústria del
videojoc procedents d'estudis tradicionals havien d'oblidar-se de quasi tot allò
que s'ha après en computació i art, ja que aquesta formació no era vàlida
perquè els nous empleats es posaren a treballar immediatament. Era necessari
un procés de formació i reciclatge abans d'incorporar a aquestos nous creadors
a projectes reals.

La tendència no és exclusiva del mercat nord-americà. A Espanya, empreses
com Pyro Studios també fomenten la proximitat del desenvolupament de
videojocs amb el món acadèmic. Aquesta companyia, creada el 1996, i que va
obtenir dos anys més tard un gran èxit amb Commandos: Behind The Enemy
Lines, manté acords amb la Universitat Complutense de Madrid i amb la
Pompeu Fabra la primera a crear un Màster en desplegament de videojocs a
Espanya per a incorporar aquests perfils a la vida acadèmica (a la Universitat
de València també es desenvolupen cursos).

2.9.12 La indústria del videojoc al món

Des del començament, aquesta indústria ha estat sempre cíclica, les grans
crisis sofertes feien presagiar en els primers temps la seva fi. En tots els casos,
el ressorgiment ha anat acompanyat d'innovacions tecnològiques que han
propiciat que la indústria es converteixi en un important motor de creixement,
desenvolupament i riquesa.

Els videojocs vénen experimentant importants increments en els últims anys en
tot el món, arribant a la xifra de 18.100 milions d'Euros en programari en l'any
2001, que sumat al volum facturat en maquinari de consoles, col·loca al sector
en més de 27.000 milions d'Euros.

Segons la companyia Screen Digest, el mercat dels videojocs, l'any 2004, va
assolir 18.200 milions de dòlars en facturació mundial. Ja des dels inicis del
nou mil·lenni, la indústria del videojoc ha competit en tot el món, fins a superar
en molts casos per exemple, a Espanya les vendes anuals per taquilla
cinematogràfica, venda de pel·lícules i de CD de música. Segons la consultora
Deloitte, en el 2006, el mercat mundial de videojocs assolirà uns 23.000 milions
de dòlars en vendes.

Tres o quatre països són jugadors importants i dos d'ells, els Estats Units i el
Japó, s'han implantat en tots els sectors de la indústria.

El 2005, Àsia i Estats Units seguien sent les dues grans potències en la venda
de videojocs, encara que la presència del mercat europeu cada vegada és més
rellevant. Europa representa un 24% de les vendes mundials, mentre que
Amèrica del Nord amb un nivell poblacional menor representa un 34%. Molt per
sobre d'ambdós se situa Àsia amb un 42 % del total i amb grans perspectives
de creixement degudes a la incorporació del mercat xinès.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 296

Els EUA té un dels tres fabricants de consoles, Microsoft (Xbox), i diversos
editors importants (Electronic Arts, Activision, THQ, etc.). Els seus títols
representen el 44% del mercat i els tres pols de creació són a Califòrnia,
Massachusetts i Texas.

El Japó té dos dels tres fabricants de maquinari, Sony (PS2 i PSX) i Nintendo
(Game Cube i Game Boy Avance), i grans editors (Nintendo, Sony, Konami i
estudis de desenvolupament que constitueixen el 35% del mercat mundial).

França té dos editors internacionals (Infogrames i UbiSoft) i diversos estudis de
desenvolupament ubicats al voltant de dos grans pols, París i Lió.

El Regne Unit és el tercer centre de creació amb 270 petites i grans empreses
en tots els sectors.

Les dues novetats del 2005 (Play Station Portable i XBox 360) van incrementar
unes expectatives de guanys com a mínim un 20 per cent. L'arribada de les
consoles de nova generació entre 2006 i 2007 (PS3, Xbox 360, Wii) marca
l'inici d'una nova etapa per al desenvolupament del videojoc a Europa basada
en la innovació, el llançament de nous productes i l'increment de la quota de
mercat. Les possibilitats tècniques d'aquest nou tipus de consoles obriran les
portes al desenvolupament de nous títols de manera que la indústria europea
del videojoc podria convertir-se en el major mercat d'entreteniment del
continent.
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Les dimensions actuals de la indústria, de continuar aquest procés expansiu,
podrien triplicar-se entre 2008 i 2010, passant de 6.000 milions de dòlars de
facturació a una facturació anual de 20.000 milions.

La indústria dels mitjans i de l'entreteniment creixerà més en la segona meitat
d'aquesta dècada del que ho ha fet fins ara, i aconseguirà unes vendes anuals
d'1,9 bilions de dòlars el 2009, segons un recent informe de
PriceWaterhouseCoopers. Els videojocs per Internet i per a dispositius portàtils;
els serveis de pagament de lloguer de pel·lícules a través de la xarxa; la
distribució de música digital per mitjans legals; les descàrregues de música a
través de telèfons mòbils i el vídeo sota demanda seran els motors del sector
en tot el món.

Específicament, la indústria dels videojocs doblarà la seva grandària, en passar
de 25.400 milions l'any 2004 a 59.000 el 2009. La música, impulsada per
l'expansió dels sistemes legals de descàrrega, dels reproductors i dels tons per
a mòbils, també viurà un gran moment dolç. I les llars amb DVD superaran els
304 milions; hi haurà 321 milions amb Internet de banda ampla i 167 milions de
llars comptaran amb televisió de pagament.
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2.9.13 El sector dels videojocs a Espanya: evolució recent

Espanya és el quart mercat europeu en vendes de videojocs amb 863 milions
d'euros el 2005 (790 el 2004 i 710 el 2003) i un 4% del mercat, només per
darrere del Regne Unit, Alemanya i França; no obstant això, està al vagó de
cua en desplegament de programari d'oci electrònic, en el desè lloc. Fins i tot
Itàlia o Bèlgica donen un bany a Espanya com a productors. A penes el 0,5%
de les vendes reverteixen en estudis nacionals.
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La indústria del videojoc va facturar més que el cinema -amb 691 milions-, la
música i el vídeo, però va perdre 200 milions per l'impacte de la pirateria (més
de 130 milions de descàrregues anuals de productes pirates, uns 5,3 milions de
les quals són videojocs; la resta del mercat il·legal es distribueix entre els top
manta i la venda il·legal realitzada a través de comerços). Genera uns 5.000
llocs de treball directes.

L'origen dels videojocs disponibles a les llars posa en relleu alguns problemes
que comencen a afectar també aquesta indústria:

 

Un 16,6% són videojocs copiats, és a dir, una còpia privada legítima.

 

Un 11% són d'origen il·legítim o pirates. La incidència de la pirateria en
aquest sector està encara lluny de la que suporta la indústria de la
música.

 

Un 6% són descarregats d'Internet.

Durant aquest any es van vendre més de 2 milions de consoles (un 14% més
que l any anterior). Per això, les vendes de programes per a consoles ja
representa un 83% respecte al 17% de jocs per a PC, sobretot els d acció.

No obstant això, hi ha una certa congelació del mercat de consoles: el nombre
d'unitats venudes ha augmentat en els tres últims anys, però la facturació ha
oscil·lat entre 275 i 335 milions d'euros, amb certs alts i baixos.

A més, el mercat de videojocs per a PC també ha presentat símptomes
d'estabilització a la baixa. El més dinàmic del sector han sigut els videojocs per
a consoles, que han mantingut una tendència de creixement constant.

Segons dades de la pròpia indústria, a Espanya existeixen 8,5 milions de
jugadors actius, un de cada quatre llars tenen videoconsola i el 33% dels
usuaris són dones.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 300

L'estudi, realitzat per l'Associació de Distribuïdors i Editors de Programari
d'Entreteniment (ADeS), assenyala un creixement lent i continu del nombre de
jugadors en els dos últims anys. També reflecteix un increment significatiu dels
jugadors que juguen des del mòbil: es passa d'un 1,6 milions el 2004 de
persones a 3,3 milions el 2006. Segons dades recents, en els dos últims anys a
Espanya s ha passat d un 3,8% de la població que juga a videojocs per mòbil a
un 7,4%.

El 20% de la població juga als videojocs, sobretot en un entorn familiar.
D'aquest percentatge, el 7,5% són dones i la resta homes. Respecte al 2004 el
nombre de dones augmenta mentre que el homes descendeix lleugerament.

Espanya és el tercer mercat d'Europa i l'únic en el que els deu videojocs més
venuts apareixen en anuncis de televisió. El mercat nacional és el de major
creixement per a grans companyies com Microsoft i Sony.

La primera indústria d'oci casolà

La indústria cinematogràfica genera 691 milions d'euros a l'any en taquilla de
cinema, un 28 per cent del consum d'oci audiovisual, mentre el vídeo suma 500
milions (un 20 per cent) i la música gravada 463 milions, un 19 per cent.

Els videojocs aporten un terç de la despesa en oci audiovisual. És necessari el
suport del Govern per a aconseguir un canvi i que es fomenti el
desenvolupament dels videojocs com a forma d'entreteniment segur, per al que
va recordar l'aplicació de les normes PEGI, un codi d'autoregulació que
classifica els jocs per edats, subscrit per 27 països i amb més de 4.500 jocs
classificats; només un 4% ha estat etiquetat per a majors de 18 anys.
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A pesar de la minsa producció nacional, Espanya té els ingredients per a
convertir-se en un país competitiu a nivell mundial en aquest mercat si rep
suport per part de l'Administració i aconsegueix atraure la inversió. Aquests
ingredients són un bon nombre de programadors amb una elevada qualificació i
uns baixos costos laborals comparats amb els dels Estats Units o Regne Unit.

Fer un videojoc té un elevadíssim cost avui en dia, i el nostre país no pot
plantejar-se competir amb països productors com a Estats Units. En compte
d'això, caldria explorar nous camps de batalla i aprofitar oportunitats com la que
ofereixen la producció de jocs per a telèfon mòbil, amb costos més baixos i alta
rendibilitat.

El camí per a activar la producció nacional de videojocs passaria per fer-se
amb propietats intel·lectuals interessants, produir continguts innovadors i
facilitar la formació específica dels programadors en aquest camp.

El mercat ha anat experimentant un bon creixement sostingut. Actualment
continua mantenint aquest creixement, encara que com a conseqüència de l'11
de setembre, trobes més dificultats a l'hora de trobar finançament per als jocs.
De fet, algunes companyies importants com a Vivendi o Infogrames han patit
certes reestructuracions. Però són fets puntuals i que globalment les previsions
per a aquesta indústria són de creixement.

La principal dificultat amb què es troba la indústria del videojoc a Espanya és
trobar finançament. Desenvolupar un videojoc que pugui competir a nivell
internacional resulta molt car i és complicat trobar a algú que confiï en un equip
de desenvolupament i que estigui disposat a invertir. És una indústria molt
nova, que la gent coneix poc, i se li aplica una taxa de risc molt elevada.

A Espanya hi haurà una explosió i una consolidació de la indústria, sempre que
els financers siguin menys poc inclinats a invertir. Al món, és una indústria que
segueix en ple creixement i que es va a consolidar com a alternativa a altres
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mitjans d'oci tradicionals com serien ara la televisió o el cinema. De fet els
pressupostos a nivell mundial de videojocs ja han sobrepassat els
pressupostos de pel·lícules de Hollywood.

En els daurats anys vuitanta, quan els ordinadors Spectrum, Amstrad i MSX
ocupaven el lloc que avui acaparen les consoles Play Station 2, Game Cube i
Xbox, Espanya era quasi una potència creativa de diversió electrònica.
Desenes de petits estudis trufaven la pell de bou i produïen centenars de títols,
molts d'ells copaven les llistes de vendes i van arribar a col·locar-se en mercats
internacionals. Dinamic Multimèdia, Opera Soft, Topo Soft, Indescomp eren
empreses d'èxit que, no obstant això, no van aconseguir adaptar-se al canvi
dels 8 als 16 bits.

El salt generacional va sobrepassar als petits equips, que es van veure
incapaços de reproduir els mateixos èxits en màquines més potents com els
primers PC multimèdia, la Sega Megadrive -aleshores reina del saló- o la Súper
Nes de Nintendo. Tot aquell eixam de professionals autodidactes es va diluir en
mesos sense que ningú ho impedís.

En els últims 15 anys no ha existit a Espanya una indústria, ni tan sols petita,
de producció de videojocs. Pràcticament no hi ha empreses que facin videojocs
d'una certa envergadura, la qual cosa impedeix que es formen professionals
qualificats que alimenten la indústria. Al mateix temps, la falta de precedents
suposa que existeixi un nul interès dels inversors i del Govern a recolzar la
producció de videojocs. És un cercle viciós del que serà molt complicat sortir.

El desconeixement de la indústria, la falta de suport governamental al
desenvolupament, i la falta de rellevància social dels professionals dedicats a
crear videojocs són les claus per a entendre la pèssima situació.

La pirateria també suposa un problema, ja que, segons estimacions, suposa el
70% del mercat de jocs per a PC. Tanmateix, no existeix sensació entre els
usuaris de delicte i s aprofiten del preu inferior.

Avui en dia només uns pocs d'aquells emprenedors segueixen en la indústria.
La majoria va optar per branques menys arriscades de la informàtica, com les
aplicacions de gestió. L'etapa d'èxits espanyols com Army Moves, Sir' Fred, PC
Futbol, L'Abadia del Crim, per esmentar uns quants, va dormir el son dels
justos durant 10 llargs anys sense que es produís cap llançament espanyol
notable. Fins que el 1998 l'acabada de fundar Pyro Studios, una escissió de la
distribuïdora Proein, va llançar per a PC el joc Commandos, que va trencar la
barrera del milió de còpies venudes en tot el món i va renovar l'esperança que
el país recuperés la brillant posició de la daurada dècada de 1980. Però
l'estrepitós fracàs comercial de Blade, un joc d'acció creat per la madrilenya
Rebel Act Studios en el que s'havien dipositat moltes il·lusions, va retraure als
inversors de capital risc.

Des de llavors a penes es llancen dos jocs espanyols a l'any. El 2003
Commandos 3 i Praetorians (Pyro Studios); el 2004, Scrapland de
MercurySteam i PC Futbol de Gaelco; el 2005, Imperial Glory (PyroStudios),
One (Digital Legends), i Torrente 3, de Virtual Toys. La sort ha sigut dispar.
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Mentre que PC Futbol 2005 va vendre milers de còpies, a pesar de les seves
espifiades, altres, com Scrapland, han cobert l'expedient i han posat als seus
creadors en una bona posició per a seguir.

Amb 790 milions d'euros facturats el 2004, ja és la major indústria
d'entreteniment d'Espanya. No obstant això, són uns grans desconeguts. Els
titulars alarmistes sobre jocs, que són l'excepció, no ens ajuden a obtenir una
bona imatge que animi als inversors.

La situació actual està marcada per una àmplia oferta tant en continguts com
en plataformes garanteix el desenvolupament de la indústria. A Europa, el
Regne Unit, França i Alemanya lideren el desenvolupament en programari,
mentre al nostre país les companyies han de superar enormes dificultats, com:

 

Formació de gran part dels seus treballadors, al no existir formació
acadèmica especifica.

 

Copioses inversions si la pretensió és competir en el mercat
internacional (un videojoc de tipus mig pot suposar actualment una
inversió al voltant d'1,5 milions d'euros, aproximadament el 75% en sous
i el 25% restant en altres partides de pressupost, o més de 6 milions  a
nivell internacional)

 

Inexistència d'un enfocament empresarial, amb les conseqüències
següents:

 

migració a companyies estrangeres on poder desenvolupar la
creativitat

 

conversió de l'enfocament creatiu en un enfocament industrial, amb
el risc de compatibilitzar ambdós enfocaments.

 

Rendibilitat modesta, aproximadament un 6%, en un mercat
enormement complicat i dominat per experts.

 

Una percepció social negativa i abandó de qualsevol suport
institucional

 

La pirateria, especialment present al nostre país, redueix la
possibilitat d'amortitzar localment una part important de la
inversió.

 

Aproximadament el 5% dels productes comercialitzats,
produeixen el 90% de les vendes. En aquestes condicions, que la
indústria local tingui èxit resulta summament extraordinari.

A Espanya li correspon una quota del 2,6% del mercat mundial, amb un
potencial de creixement en usuaris del menys un 15% per a situar-se en les
xifres que actualment correspon als països de major desenvolupament.

Aquesta situació propiciarà sens dubte major desenvolupament:

 

Del treball en col·laboració, afavorint el desenvolupament d'habilitats de
recerca d'informació.

 

D'estratègies i recursos necessaris per a accedir als entorns que
ofereixen les tecnologies de la imatge, de la informació i la comunicació.

 

D'Internet. La població Internauta entre 14 i 24 anys representa el 35%
dels Internautes espanyols.
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En el comerç electrònic. Els videojocs generen un mercat considerable.

 
Canal on-line vertader revulsiu de les comunicacions de banda ampla.
Les consoles de nova generació, jugaren un paper decisiu en incorporar
una arquitectura destinada a l'ús on-line que previsiblement serà una
realitat en breu.

 
De PC's amb millors prestacions, propiciant la renovació dels mateixos.

 
En la creació d'equips de desenvolupament, si les dificultats existents es
van superant.

 

En el creixement de tots els sectors vinculats a la indústria del videojoc.

 

En R+D amb aplicacions a altres sectors, com el cinematogràfic,
publicitari, etc.

 

A les sales d'entreteniment, els anomenats cibercafès..

 

Com a aplicacions en el medi intel·lectual i educatiu.

En paral·lel, durant la dècada dels 80 i 90 es desenvolupa el sector dels
videojocs amb plataformes tecnològiques específiques que aconsegueixen
graus d'implantació diversos en les successives èpoques. Estem parlant d'Atari,
Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox, etc. La indústria del videojoc a Espanya
s'ha trobat colonitzada per aplicacions japoneses i nord-americanes tant en la
versió dels PC, com en la versió de les consoles de joc. Tan sols dues
empreses han aconseguit col·locar els seus títols fora de les nostres fronteres
amb un èxit notable: Dinamic Multimedia amb PC Fútbol, amb un milió i mig de
còpies venudes, i Pyro Studios amb Commando, assolint xifres de venda i
còpies distribuïdes equiparables a les dels grans èxits estrangers (Moreno,
2002).

El volum de vendes de videojocs destinats a les consoles de joc supera amb
escreix la parcel·la dels CD de PC, encara que en aquests últims anys aquest
sector ha conegut importants revessos pel fet de no créixer al ritme esperat i
produir-se certs fracassos de comercialització com l'experimentat per Microsoft,
amb el seu Xbox. D'altra banda, la incorporació de lectors de CD i DVD en
algunes d'aquestes plataformes ha consolidat aquests suports com a estàndard
multimèdia off-line entre els consumidors de videojocs.

Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento (ADESE) té comptabilitzats arreu de l'Estat espanyol un total
de 15.525 establiments dedicats a la venda de jocs, dels quals 316 són
hipermercats i 1.209 són supermercats i tendes especialitzades. Aquestes
dades indueixen a pensar sobre la importància que tenen els petits detallistes
en els processos de comercialització, però en realitat les vendes es concentren
en els grans magatzems (Moreno, 2002).

Encara que el sector de jocs on-line per a PC és petit, està consolidat, malgrat
les mancances que troben els jugadors en les infraestructures tecnològiques,
sobretot quan volen connectar-se on-line, per les limitacions en l'ample de
banda de la xarxa. Segons les dades de l'informe de la consultora DFC
Intelligence, en l'actualitat existeixen prop de 50 milions d'usuaris jugant a la
xarxa a tot el món i les previsions del mateix estudi per al 2006 apunten uns
114 milions de jugadors dels quals només 26 ho faran a través de les consoles
de jocs.
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En la producció de videojocs podem destacar l'activitat exercida per l'empresa
espanyola Dinamic Multimedia amb un ambiciós projecte de joc multijugador
on-line, La Prisión, que va arribar a concentrar 14 mil subscriptors. No obstant
això, a pesar de l'èxit, l'empresa no va aconseguir consolidar-se en el mercat,
la qual cosa va provocar una suspensió de pagaments al setembre de 2001,
passant el títol a les mans de l'empresa Cryonetworks. L'estratègia comercial
per a aquest tipus de productes consisteix a adquirir un CD en tendes
especialitzades o través de la xarxa i realitzar una subscripció mensual d' uns
12 euros al mes.

Aquestes xifres, tot i ser importants en el mercat espanyol, disten bastant dels
400 mil usuaris concentrats al voltant del joc de rol de Sony EverQuest, en què
paguen 13 dòlars al mes, o els 4 milions de subscriptors d'una de les estrelles
del sector d'aquest tipus de jocs de rol d'ambientació medieval, Lineage, de
l'empresa NCSoft. En l'actualitat, molts projectes es troben estancats a causa
de les limitacions de les xarxes, que no permeten connexions fluides per a jocs
de realitat virtual multiusuari.

Els jugadors espanyols on-line van arribar als 360 mil al febrer de 2002, suposa
un 8% dels internautes espanyols. L'audiència del sector supera el milió de
visitants únics al mes, segons NetValue. Les webs de videojocs espanyoles de
major implantació són: Oniric, amb 175 mil visitants; Meristation, 157 mil;
Hastajuego.com, 109 mil; EA.com, 84 mil; i Trudoteca.com, 64 mil. En un
primer moment, l'estratègia d'aquests portals es va centrar a fidelitzar els
usuaris oferint-los alguns títols de jocs gratis, però aquesta tendència s'ha
invertit i la majoria de portals ara cobren més o menys pels seus serveis.
Aquest model és el seguit per Hastajuego.com, que té una tarifa al voltant d'1
euro per dia d'accés, amb la possibilitat de comprar paquets de diversos dies,
de cap de setmana, mensuals o trimestrals.

L'estratègia de fidelització l'ha utilitzat Terra, empresa filial de Telefónica, que
des de finals de 2001 només permet l'accés a la seva secció de videojocs als
usuaris que han contractat el servei d'ADSL de la companyia. A Espanya, les
vendes de videojocs han passat de 170 milions d'euros el 1998 a 290 el 1999 i
a 268 el 2000. Encara que el volum total ha baixat, el dels CD ha crescut
lleugerament. La facturació a Espanya en aquest sector de programari de
videojocs ha estat de 710 milions d'euros durant l'any 2002, la qual cosa ha
significat un creixement del 22% respecte de l'any anterior, segons les xifres
d'ADESE. En l'actualitat, els jugadors continuen preferint les consoles de joc en
un 80% i les temàtiques de més èxit són els jocs d'acció, amb un 29,7%; els
d'aventures, amb el 22,5%, i els de motor, amb un 14,9%. Els propietaris de
PC, també, destinen una part del pressupost d'adquisició de programari als
videojocs, ja que de cada quatre unitats venudes l'any 2002, tres corresponien
a un videojoc i en un 40,3% els CD-ROM venuts eren d'estratègia.
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El sector a l'Estat espanyol es troba força atomitzat, ja que unes poques
empreses (onze) representen el 80% del mercat. Una de les empreses amb
seu madrilenya, Pyro Studios, ha aconseguit col·locar en el primer lloc del
mercat espanyol el seu títol de joc per a PC Praetorians,  segons GFK, que
subministra les dades a petició de l'Asociación Española de Distribuidores y
Editores de Software de Entretenimiento. La primera setmana de març de 2003
aquest videojoc, també, va aconseguir col·locar-se entre els més venuts
d'Alemanya. Aquest resultat, però, no deixa d'ésser una excepció en el conjunt
del mercat espanyol i català.
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2.9.14 La xarxa i el mòbil, canvi de rumb

Segons un informe de l'OCDE (2005), els canvis més significatius en la
indústria del videojoc en els pròxims anys tindran com a principals factors
l'increment de vendes dels videojocs en línia i, també, els videojocs per mòbil.

El sector dels videojocs mira amb impaciència vers l'evolució d'Internet i la
banda ampla, que pot significar un desenvolupament important d'aquesta
indústria i augurar un panorama diferent al de la dècada precedent. Les dades
referides a la disponibilitat d'accés a Internet a la llar a l'Estat espanyol
confirmen la tendència de desplaçar a la xarxa moltes de les activitats de treball
i oci. La darrera enquesta de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) realitzada el
2002 assenyala que un 17% del total de les llars espanyoles disposa de
connexió a Internet, situació que representa el 63% de les llars amb usuaris
d'Internet adults (16 o més anys). Per comunitats autònomes, Madrid és la que
encapçala el rànquing amb un total del 26% de llars connectades, seguida de
Catalunya amb el 24% i el País Basc amb un 22%. L'ús de la xarxa té relació
amb la implantació i la Comunitat de Madrid encapçala la taxa de penetració en
l'ús d'Internet amb un 29,1%, seguida de Catalunya amb un 23,2% i el País
Basc amb un 22,7%.

L'aparició de noves plataformes, tipus Nokia-Ngame (el primer mòbil que va
incorporar videojocs) o el MAME (càmeres fotogràfiques digitals que inclouen
videojocs) o fins i tot el joc on-line afecten els videojocs tradicionals?

El que es veu en el futur són suports diferents i no té per què competir sinó que
seran més aviat complementaris. En el futur un podrà jugar en la seva PC o
podrà jugar a la seva agenda electrònica, etc. De moment el PC porta un
avantatge considerable sobre la resta de plataformes degut a la seva potència
gràfica i a la seva potència de CPU. Però no és impossible que un dia tot això
convergeixi i et d'igual jugar en el teu PC, que en la teva consola o en el teu
telèfon mòbil.

S'estan tornant a utilitzar els jocs clàssics (comecocos, ) adaptats a les noves
plataformes. Tant a nivell de portàtils com de PDA s'està tornant a potències
que coneixíem en el passat, és a dir, màquines menys potents a les que
s'adapten molt bé aquest tipus de jocs. En segon lloc, es tracta d'una espècie
de moda per reprendre aquests jocs antics: el pong, el comecocos, A tots
ens agraden i són molt addictius. No perquè un joc sigui senzill o tingui poca
tecnologia és un joc dolent.

El desenvolupament d'Internet a Europa permet desplaçar una part important
de les activitats exercides a través de les plataformes off-line a les on-line. En
el procés de transició apareixen els sistemes híbrids, en espera d'una major
eficàcia de la xarxa. Alguns productes combinaven ambdues estratègies amb el
propòsit d'aprofitar les fortaleses del suport físic del CD-ROM o DVD i la
possibilitat d'actualització permanent d'Internet. Aquesta utilització en origen
adient va quedar ràpidament superada per la omnipresència de la xarxa. El
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trànsit des d'una part de la producció off-line a una plataforma on-line s'ha
realitzat molts cops sense aquest pas intermedi.

El ràpid creixement de les xarxes contribueix a la migració d'activitats als
entorns on-line. A Espanya, el nombre d'internautes va passar de prop de 250
mil persones l'any 1996, a gairebé 8 milions set anys després, el 2003, segons
dades de l'EGM, fet que representa una penetració de gairebé el 20% de la
població. Un altre indicador és el percentatge de llars espanyoles que disposen
de connexió a la xarxa: segons les dades de NetValue, de juliol de 2002, un
29% estan connectades a Internet. En el cas català, sempre al capdavant en
equipament cultural a les llars, les dades de l'Enquesta de consum i pràctiques
culturals de Catalunya, del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya de l'any 2001, donaven una taxa d'ordinadors del 55%, de gravadors
de CD o CD-ROM d'un 19,3%, de DVD d'un 9,9% i de llars connectades d'un
32,9%.

El percentatge de connexions a la banda ampla situa la mitjana espanyola en el
3,9%, segons l'enquesta esmentada de la CMT i l'INE de 2002. Per sobre
d'aquesta xifra es troben la Comunitat de Madrid, amb un 6,8%; la de les Illes
Balears, amb un 5,7%; el Principat d'Astúries, amb un 5,2%, i la Comunitat
Valenciana i Canàries, amb un 5%.

Catalunya, en la sisena posició, coincideix exactament amb la mitjana
espanyola del 3,9% de penetració. Les dades referides a l'ADSL donen un
percentatge per a les comunitats autònomes de Madrid i Catalunya de més del
2%, la resta es troben per sota d'aquesta quantitat. D'altra banda, la
implantació del telèfon mòbil entre la població ha estat una sorpresa per a les
mateixes empreses de telecomunicacions, que han vist desbordades les
previsions més favorables. El nombre d'usuaris a finals de l'any 2002 és de
més de 32 milions. Aquesta realitat ha propiciat que empreses de la solvència
de Planeta planifiquessin productes per a plataformes i perifèrics diferents (wap
o pdas) a través de la divisió de geoPlaneta amb continguts turístics i d'oci.
Avui, aquesta activitat representa un volum molt petit en el conjunt de l'activitat
empresarial, però informa sobre la necessitat de considerar totes les novetats
tecnològiques en el terreny de la distribució. Igualment, indica la preocupació
de les companyies per aprofitar els continguts disponibles i empaquetar-los en
diferents formats per intentar comercialitzar-los en les diverses plataformes
disponibles.

Molts interrogants s'obren a partir del proper estadi que tindrà com a base les
comunicacions sense fils i que s'iniciarà amb els telèfons de tercera generació
UMTS. En l'actual món globalitzat, una altra variable important entra en joc: la
llengua. L'ús i el coneixement d'una determinada llengua facilita els processos
d'interacció en els entorns virtuals. Per tant, les llengües cobren una especial
importància, una nova dimensió, cultural, en permetre l'accés a grans volums
d'informació a unes audiències no circumscrites a cap lloc geogràfic, i
econòmica, en necessitar un volum de mercat suficient per garantir les
expectatives de guanys. Les dades disponibles més recents sobre l'ús de la
llengua  a Internet indiquen que l'anglès és, amb diferència, la més utilitzada. El
51% de la producció es realitza en aquest idioma, seguit del xinès amb un 13%,
el japonès amb un 12% i el castellà i l'alemany amb un 9%. Aquestes xifres han



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 309

de comparar-se amb les dades relatives a la llengua materna dels usuaris
d'Internet, que en el cas del castellà se situa al voltant dels 41 milions. Aquesta
xifra ubica l'idioma castellà en el quart lloc del rànquing, després de l'anglès, el
xinès i el japonès (Dades de Global Research, març de 2002). En aquest
context, el català té enormes dificultats per expansionar-se més enllà dels límits
autonòmics.

Segons un estudi de Buongiorno Myalert els tons, logotips, salvapantalles i
videojocs, són els productes més demandats entre els espanyols i, en general,
per tots els europeus. Segons les dades obtingudes per l'esmentat estudi els
espanyols van destinar a aquest tipus de descàrregues entre dues i quatre
euros mensuals, de mitjana, mentre que la periodicitat amb la qual van
sol·licitar aquests productes d'oci o serveis, va anar d'una o dues vegades al
mes.

Les companyies creadores de jocs per a telèfons mòbils han aconseguit 327
milions d'euros (419 milions de dòlars) de finançament des de 1999, dels quals
més del 50% van ser només durant l'any 2004, segons un estudi de la
signatura Screen Digest.

El sector de videojocs per a telèfons mòbils s'ha convertit en un mercat molt
pròsper per a les companyies, que han trobat un filó per a incrementar els seus
beneficis. A nivell europeu, les descàrregues de jocs per a mòbils van suposar
500 milions de dòlars el 2004, segons les dades de Screen Digest.

Espanya, segon país europeu en descàrregues de videojocs per a telèfons
mòbils, per darrere d'Anglaterra. El baix preu anima als espanyols a
descarregar-se videojocs en els seus telèfons. Aprofitant aquesta tendència,
durant l'any 2005, Amena (ara Orange) va llançar partides multijugador, mentre
que Vodafone i Movistar van ampliar el seu catàleg. La descàrrega de
continguts per a mòbils representa un negoci global valorat en més de 1.600
milions d'euros.

Vodafone posseeix un catàleg amb més de 400 jocs de totes les categories que
es poden descarregar a través de Live!, un servei que compta amb més de 3
milions de subscriptors. La tarifa més cara, adaptada als telèfons 3D, ascendeix
a 3 euros i regalen el primer videojoc instal·lat.

Tan sol en els sis primers mesos de l'any 2005 els usuaris de Movistar van
realitzar al voltant de tres milions de descàrregues, xifra que va arribar als sis
milions per a l'any 2004. La companyia té per filosofia oferir un complet catàleg
de jocs i accentuar la promoció publicitària en temporades calentes com l'estiu i
les vacances de Nadal.

Amena s'ha avançat a les altres dues operadores en el llançament del primer
servei de videojocs de tercera generació. Va invertir un milió i mig d'euros a
crear una plataforma per a la descàrrega i aplicacions multijugador en temps
real i ha començat a recollir els seus fruits. Avui suporta una mitjana de 3.500
partides al dia i confia a amortitzar la inversió inicial en un breu període de
temps.
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La recaptació d'empreses com la nord-americana Jamdat Mobile i les
britàniques Digital Bridges i Atatio ha passat dels 19 milions d'euros el 2002 a
151 el 2004. El moviment és una constant en el sector en els últims temps, en
els quals la nord-americana Digital Chocolate ha comprat Sumea, Estafi
Warner ha invertit 7.500 milions en l'adquisició de Glu Mobile i fins Walt Disney
intenta fer-se un buit en la comercialització de videojocs per a mòbils.

La francesa Gameloft ha aconseguit una facturació consolidada de 9,1 milions
d'euros en el quart trimestre de l'exercici 2004, una xifra que, comparada amb
l'obtinguda el 2004 suposa un increment del 111%.

La consultora Júpiter Research calcula que en 3 anys la indústria de videojocs
per a mòbils mourà 60.000 milions d'euros en el món.

Els videojocs on-line van generar el passat any una facturació a nivell mundial
de 1.500 milions de dòlars i es preveu que aquesta xifra es multipliqui per deu
abans que acabi aquesta dècada. Els factors encarregats d'originar un
creixement exponencial de tal envergadura se centren principalment en la
penetració d'Internet i la implantació de la TDT (Televisió Digital Terrestre)
interactiva.

Els jocs MMO o jocs multijugador massius s'obren pas amb força. El seu
atractiu resideix a poder interactuar amb milers de persones del món sencer, en
un entorn virtual en el qual cadascun es llaura el seu propi perfil. Alumnes de
l'Escola Superior de Còmput de l'Institut Politècnic Nacional (IPN) de Mèxic han
dissenyat un programa informàtic que proveeix d'intel·ligència artificial a
personatges de videojocs, els quals podran elaborar plans, prendre decisions i
cooperar per a realitzar algunes tasques.

Aquest sistema modelarà éssers virtuals que simularan una personalitat pròpia,
el comportament de la qual serà intencional i que reaccionaran segons la
situació que se'ls presenti. Però la cosa no queda aquí, segons la revista New
Scientist, Sony ha adquirit la patent per a desenvolupar un sistema d'informació
sensorial, mitjançant un elèctrode col·locat en el coll, gràcies al qual es podrà
olorar, provar i tocar en els videojocs.

L'evolució tecnologia ha consolidat a Internet com el principal suport
multimèdia. Entre altres moltes millores, podem esmentar la transmissió de
l'àudio i del vídeo en temps real a través de la tecnologia Streaming, que ha
obert noves possibilitats per als creadors multimèdia. Nous agents poden
operar a les xarxes sense les limitacions anteriors i convertir-se en proveïdors
de continguts especialitzats. La presència d'actors, tant públics com privats, es
multiplica i els continguts es disparen, però cal assegurar la producció de
qualitat en català que permeti la transferència més adequada dels continguts i
els coneixements necessaris per a les futures generacions.

2.9.15 Reptes dels nous gèneres creatius multimèdia

Segons el Llibre Blanc de les Indústries Culturals a Catalunya, en primer lloc,
les empreses han de respondre al repte de la coexistència dels mateixos
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continguts en versió analògica i digital, és a dir, el producte digital ha de tenir
un valor afegit.

Cal que s adaptin a una nova organització del treball, atesos els perfils
professionals emergents i les noves formes de treball, així com enfortir
l'estructura institucional i empresarial del multimèdia.

S han de planificar polítiques públiques flexibles, amb pressupostos específics i
instruments legals adequats per assumir el risc de l'elevat grau d'innovació.

2.9.16 Ús d Internet a Catalunya

El 2005 es pot caracteritzar com un any de transició a Internet, amb indicadors
positius respecte a la recuperació del dinamisme en el sector, però encara lluny
de la situació de servei universal que té la xarxa en els països escandinaus o
Corea, referents en l ús social d Internet.

L assoliment del domini .cat, la maduresa dels internautes catalans i l aparició
de noves publicacions digitals són símptomes d un sector consolidat que vol
créixer.

El fet que, per primera vegada, la Secretaria de Comunicació de la Generalitat
reconegui els mitjans digitals com a receptors de les subvencions públiques en
igualtat de condicions que la premsa, la ràdio o la televisió és un altre indici de
la consolidació del quart mitjà .

Malgrat això, la baixa penetració de l ús d Internet entre les generacions de més
de 40 anys segueix sense resoldre s i les empreses de mitjans digitals han
estat incapaces de teixir una estructura de col·laboració que podria ajudar a
solucionar els seus problemes crònics: la manca d un sistema d acreditació de
les audiències, l accés al mercat publicitari estatal (on es decideix el gruix de
les inversions), la precarietat d unes plantilles sovint massa reduïdes i el cost
de la innovació tecnològica.

L ús d Internet a Catalunya segueix creixent de forma constant, un 9% respecte
al 2004, per sobre del ritme de la majoria de països més avançats en
connexions a la xarxa (excepte Holanda, que creix 10 punts) i més lent que els
nous països incorporats a la UE. En comparació amb la resta de comunitats
autònomes, Catalunya té un creixement menor que la majoria, amb Madrid
liderant els índex de penetració.

L Idescat (2006) calcula en un 38,7% de la població catalana els usuaris
habituals (un cop per setmana). Continuen existint desequilibris entre classes
socials i entre l àmbit urbà i el rural, però no són tan dramàtics com les
diferències entre generacions. El problema principal continua sent de
percepció: la majoria dels no-usuaris no li veu cap utilitat o interès a Internet.
En canvi, entre els usuaris d Internet, els principals avantatges percebuts són la
rapidesa d accés a la informació (46,4%) i la quantitat de la informació
disponible (26,3%) (BBVA, 2005), arguments que potser no són suficients per
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convèncer els no-usuaris. De fet, segons l observatori de Red.es (2006), un
8,6% d internautes va deixat d usar la xarxa el 2005 a tot l Estat.

A les llars, un 41,8% estan connectades a Internet i les tecnologies de banda
ampla ja representen el 68,9% de les que tenen accés a la xarxa (sobretot
ADSL), quan el 2004 encara eren el 46% (Idescat, 2006). Segons Eurostat
(2006), aquest indicador situa Catalunya entre els primers països de la Unió
Europea en connexions de banda ampla.

L Asociación de Internautas (2005) va publicar un informe en què analitza els
factors que limitaven la implantació d Internet a l Estat espanyol i va assenyalar
el preu elevat i la poca qualitat de les connexions, incloses les de banda ampla,
com un dels elements clau per a futures intervencions públiques.

Els internautes catalans han madurat. No és un canvi recent, sinó una
tendència que es detecta en els últims anys a partir de diversos indicadors: Un
42% dels usuaris d Internet a l Estat espanyol tenen ja més de tres anys
d experiència a la xarxa (Red.es, 2006) i, a Catalunya, un 48% dels internautes
naveguen cada dia (INE, 2006). El consum mitjà diari d Internet ha passat de
5,5 minuts el 2000 a 27,4 minuts el 2005 (AIMC, 2005a). La majoria dels
usuaris enquestats per Red.es (2006) afirmaven usar Internet amb la mateixa
intensitat que l any anterior (35,5%) o més habitualment (35,3%).

Dues enquestes de l AIMC (2005a, 2006) ens permeten comprovar algunes
diferències entre el conjunt dels internautes i els usuaris més intensius. Cada
any, l AIMC fa una enquesta d àmbit estatal a través d un formulari web
publicitat en diversos portals. El perfil dels que responen l enquesta es
correspon al dels usuaris intensius i més veterans: homes, de 25 a 34 anys,
amb més de 5 anys d experiència a la xarxa, connexió de banda ampla a la llar,
i d 1 a 4 hores diàries de navegació. Entre aquests usuaris, la missatgeria
instantània i l ús de xarxes P2P per baixar música i pel·lícules és molt més
habitual que entre el total d internautes enquestats en l EGM. El correu
electrònic i la navegació web segueixen sent les aplicacions universals. Segons
dades del BBVA (2005), un 62% dels internautes utilitza un buscador com a
punt de partida de la navegació i el 90% opten per Google.
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En l àmbit estatal, l estudi del BBVA (2005) destaca com les activitats
relacionades amb l oci i la comunicació interpersonal són molt més presents
entre els joves, mentre que els adults tenen proporcionalment més activitat en
l àmbit de les compres i els serveis.

La compra per Internet continua creixent clarament, amb un augment de 6
punts entre els usuaris catalans respecte al 2004. Les apostes suposen només
un 3,6% de les compres per Internet, però el seu creixement en els últims dos
anys ha estat espectacular.

Catalunya és el territori amb el nombre més elevat de mitjans digitals
d informació general dins de l Estat espanyol: dels 1.274 webs informatius
detectats pel primer cens exhaustiu d àmbit estatal, 143 mitjans generalistes i
63 especialitzats eren produïts al Principat (Salaverría, 2005). En total, es van
trobar 113 webs informatius escrits en català.


