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Ball multimèdia amb la ç
NOVETAT · El Pydance ja té versió en català RESPONSABLES · Catux tradueix al català la

interfície per a PC del conegut videojoc Pydance CALENDARI · La versió final estarà

disponible a internet al setembre, amb programari lliure

GEMMA AGUILERA

E l conegut joc  multimèdia per a P layStation i PC
Pydance, un s imulador que proposa ballar sobre
una es tora una combinac ió infinita de passos  de
mús ica as iàtica i dance seguint les  indicac ions
verbals  i visuals , ja parla català. I  no pas  per
interès  comerc ial s inó per la voluntat de
l'A ssoc iac ió d'Usuaris  de Gentoo Linux de la
C atalunya C entral, C atux, que n'ha traduït la
interfíc ie. Tot i que la vers ió final corregida i
tes tada no es tarà disponible fins  a mitjan
setembre, ja se'n pot descarregar gratuïtament la
vers ió en proves , de les  webs
www.icculus .org/pyddr i www.catux.org.

À ngel Mompo n'és  un dels  traduc tors , i assegura
que aques t videojoc  és  una de les  apos tes  c lau de
C atux per difondre l'ús  del programari lliure en la
nos tra llengua: "E ls  jocs  tenen molt impac te en la
gent i són una via excel·lent per normalitzar el
català. Buscàvem un joc  que fos  molt
espec tacular i que es tigués  molt de moda, i en el cas  del P ydance, es  troba també en màquines
rec reatives  i ens  cons ta que als  joves  els  agrada molt. En aques ts  moments  és  l'únic  joc  que hi
ha per ballar amb les  es tores  en català". E l P ydance va ser c reat per un grup de joves
univers itaris  dels  EUA  com a entreteniment.

C atux ha traduït tots  els  menús  de joc , les  puntuac ions  i les  veus  de l'animac ió, que van
comentant a cada jugador s i executa correc tament els  passos  de ball o s i perd la coordinac ió.
En total, unes  500 frases  que només  han robat una vintena d'hores  a tots  els  membres  de
l'equip. I  el cos t econòmic  és  zero. ¿P er què doncs , hi ha una escass íss ima oferta de jocs
multimèdia en la nos tra llengua? Si les  empreses  que dissenyen els  jocs  no tradueixen la
interfíc ie al català o a altres  llengües  no majoritàries  és , a parer de Mompo, "perquè diuen que
no els  és  rendible fer una feina que no tindrà tanta sortida al mercat com el cas tellà o l'anglès .
Nosaltres  demostrem que l'argument és  fals ". De fet, C atux ha calculat que traduir aques t joc  a
deu llengües  més  només  suposaria "una setmana de feina".

L'es tora cos ta menys  de 30  euros  i és  compatible amb la que s 'utilitza per als  jocs  de ball de la
consola P layStation 2 , i només  cal un PC  i connexió a internet per descarregar el programa.
C atux ha presentat la vers ió catalana del P ydance a la Univers itat C atalana d'Es tiu.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 25. Dilluns, 25 d'agost del 2008
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