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El congrés internacional, que obre el dia 24 a Barcelona, aposta perquè els videojocs sortiran de la pantalla

Gamelab: tornadaa la realitat virtual

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a realitat virtual ja no és
només una idea de fa dè
cades que no ha acabat
de funcionar.Està apunt

d’esclatar amb una intensitat que
pot ser devastadora. Les seves
possibilitats són immenses. A les
escoles, els estudiants podrien co
nèixer una batalla o la vida d’una

època submergintse directament
enlesseves imatges. Iperalsvide
ojocs la revolució serà enorme:
sortiranrealment forade lapanta
lla. Nous dispositius com Oculus
Rift, el Morpheus de Sony o les
Google Glass, que tornaranmodi
ficades, i projectes de parcs
d’atraccions de realitat barrejada
comTheVoid, alsEUA,permeten
viure aventures en mons virtuals
que es despleguen sobre entorns

reals imarcaranunabans iundes
prés, diu el creador de videojocs i
vicepresidentdel’Acadèmiadeles
Ciències i les Arts Interactives
d’Espanya, Gonzo Suárez. I el XI
Gamelab, el congrés internacional
delvideojoc–quesecelebraràdes
del dia 24 fins al dia 26 de juny a
l’hotel Barceló Sants– parlarà de
totplegat.
“La realitat virtual i augmenta

da ésunade les temàtiquesper les

quals apostem. Per la imminent
eclosió comercial i perquè plante
janousreptes”,assenyalaIvánLo
bo, director de Gamelab, que ex
plicaqueenparlaranponentscom
Richard Marks, pare del projecte
Morpheus,queabordaràcomcan
viarà la nostra vida i quin tipus
d’experiències ens podria oferir.
També parlarà l’inversor Ken
Bretschneider, fundador de The
Void.Encaraque,perdescomptat,

assenyala Lobo, els nous disposi
tius no serviran sense potents his
tòries per viurehi: el paper dels
narradors és vital, i per això a Ga
melab hi haurà gent com David
Gaider, escriptor del videojoc
Dragon age, el mestre del terror
ShinjiMikami (Resident evil i pre
miGamelabd’Honor2015),elcre
adordemonsKonradTomaszkie
wicz (TheWitcher) i Chris Craw

ford, autor de Balance of power.
A més a més, s’examinarà com

els videojocs poden contribuir a
l’educació ambponents comToru
Iwatani, pare de Pacman i premi
Llegendad’aquestGamelab, l’aca
dèmic Gonzalo Frasca, el colum
nista de Forbes Jordan Shapiro o
Peter Vesterbacka, creador de la
franquícia Angry birds i amb una
empresa, Rovio, que aposta fort
pel campeducatiu.
DesdelaGeneralitatcreuenque

el seu suport al Gamelab ha resul
tatmésquepositiu:elsectornopa
radecréixer aCatalunya ihamul
tiplicat per tres els empleats –ara
són 1.000– i per sis la facturació,
fins a70milions.!

THE VOID

Una imatge del vídeo promocional de The Void, els futurs parcs temàtics americans de realitat barrejada

Entre els ponents
hi haurà el pare
de PacMan,
Toru Iwatani, premi
Llegenda deGamelab

Un‘DonPasquale’més

DonPasquale

Autor:GaetanoDonizetti,
amb llibretdeGiovanniRuffini
Intèrprets:LorenzoRegazzo(D.
Pasquale);ValentinaNafornita
(Norina); JuanFranciscoGatell
(Ernesto);MariuszKwiecien (Dr.
Malatesta);MarcPujol (Notari).
Cor iOrquestradelGranTeatre
delLiceu.
Direcció del cor:ConxitaGarcia
Direcció d’orquestra:Diego
Matheuz

Coproducció: Liceu,SantaFe
Opera,SanFranciscoOpera.
Director d’escena:LaurentPelly
Assistents:DanDooner iAlbert
Estany.
Llocidata:GranTeatredelLiceu
(16/VI/2015)

ROGER ALIER

Molts anys sense aparèixer pel Li
ceu (gairebé trenta)han jugat a fa
vor d’una assistència nombrosa a
aquesta recuperació, perquè és
una òpera simpàtica que fins i tot
es veu abundantment represe

ntada en el món discogràfic i
enDVD.Aquestavegadasemblava
que prometia molt la presència
del director d’escena Laurent Pe
lly, que recordem com a especial
ment enginyós a La fille du régi
men, però aquest cop no ha estat
del tot així, ja que la seva versió
d’aquest Don Pasquale ha insistit
en detalls frívols i que han contri
buït a fer realment buf aquest es
pectacle, amb detalls que fins i tot
feien patir els espectadors, com
ara els difícils equilibris que el te
nor Juan Francisco Gatell ha ha
gut de fer pujant per una escala
d’aspecteprecaripercol∙locaruna
mitja lluna sobre la teulada de la
casa en el moment de la serenata.
El símbol que suposa l’acció de

Norina capgirant la vida de Don
Pasquale ésmassa obvi perquè cal
que tota l’escenografia del segon
acte estigui situada d’aquesta
manera, amb portes gairebé inac
cessibles.
En general, l’actuació dels perso
natges ha estat correcta, però
no especialment remarcable. Vo
calment, potser elmés interessant
ha estat el baríton polonès Ma
riusz Kwiecien com a Malatesta,
tot i que la qualitat d’alguns mo
mentsdel ja esmentat tenorGatell
també s’ha fet notar especialment.
La Norina de la també debutant
soprano moldava Valentina Na
fornita ha estat ben cantada, amb
recursos vocals de força qualitat,
però li ha faltat un xic de picardia,

sobretot quan feia de Sofronia.
Lorenzo Regazzo, malgrat la seva
extensa carrera, tampoc no havia
cantat mai al Liceu. El seu Don
Pasquale ha tingut un nivell d’ac
tuació i de rendiment vocal sufici
ent, però no passarà a la llista dels
gransDonPasqualequehemvista
lacasa.
RemarcableMarcPujolenelpa

perd’unNotariesquerrà,queesta
blia el contracte amb parsimònia.
Molt bé el cor (que Donizetti va
afegir a última hora, pel que sem
bla) i correcta l’orquestra, encara
quedutaambalguneslentitudspel
director veneçolàDiegoMatheuz,
que, com gairebé tots, debutava
ambaquesta funcióalGranTeatre
del Liceu.!
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