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Oci

 El Grand theft auto V 

Grand Theft Auto  V,  popularment conegut com a
GTA V o GTA 5, és un videojoc d'acció i aventura en
un  món  obert  que  actualment  està  sent
desenvolupat  per  Rockstar  North.  Serà  el  cinquè
gran  llançament  de  la  sèrie  Grand  Theft  Auto
després dels seus predecessors Grand Theft Auto III
(2001),  Grand Theft Auto: Vice City (2002),  Grand
Theft Auto: San Andreas (2004) i Grand Theft Auto
IV (2008). El trobem per la  Play Station 3 i per la
Xbox 360. 

El joc transcorre a la ciutat fictícia de Los Santos,
una ciutat basada al sud de Califòrnia que ja es va
poder veure a  Grand Theft Auto:  San Andreas. No
obstant això, en aquesta ocasió, el mapa és molt
més gran, és a dir que té una superfície superior a
la de Grand Theft Auto: San Andreas, GTA IV i L.A.
Noire junts. A més, la ciutat està recreada en alta
resolució, el que fa possible que el jugador gaudeixi
d'un aspecte visual molt més atractiu i real que en
els anteriors jocs de la saga. A part, hi ha molts més
vianants  als  carrers i  aquests  es mouen amb més
intel·ligència del que ho feien fins ara.

Una de les principals novetats que presenta  GTA V
és  la  possibilitat  de  poder  escollir  quin  dels  tres
personatges protagonistes  vol  controlar  l'usuari  en
cada  missió.  Aquests  personatges  són
personalitzables, és a dir, que se'ls pot canviar de
roba encara que no és possible modificar  la  seva
alçada  o  complexió  física.  Per  primer  cop  en  la
saga,  els  protagonistes  tenen  un  smartphone.
També  hi  ha  un  gran  varietat  de  vehicles  com
avions...  i  d'activitats  lúdiques  per  fer,  com  per
exemple,  jugar  a  golf  o  a  tennis,  llançar-se  en
paracaigudes, fer ioga i, fins i tot, participar en un
triatló.  Rockstar  Games va  anunciar  que  el  joc

compta  amb  la  seva  pròpia  banda  sonora,  que
s'alterna  amb  l'emissora  de  ràdio  que  tingui
seleccionada el jugador en aquell moment. Al  GTA
V no  s'hi  podran  adquirir  propietats,  a  diferència
d'antigues versions de la saga.

Els personatges principals amb qui pots jugar són:

Michael: És un home d'uns 40 anys que sempre va
vestit  de  forma  molt  elegant.  En  el  passat  havia
estat un lladre de bancs, però va deixar de ser-ho
després de pactar-ho amb la  FIB com a part  d'un
programa de protecció de  testimonis. Després. es
va  traslladar  a  Rockford  Hills,  Los  Santos on
esperava canviar radicalment de vida, i dur una vida
tranquil·la.  Malauradament  per  ell,  no  ho
aconsegueix, ja que la seva dona es vol divorciar  i li
vol manllevar els diners, els dos fills del matrimoni
tampoc li donen suport  i fins són responsables de
molts  dels  seus  maldecaps.  En  aquesta
descontrolada  situació  familiar,  on  hi  ha  en  joc
molts diners, Michael no té més remei que tornar a
ser un delinqüent.

Trevor:  És un criminal que també té uns 40 anys.
Havia estat  un pilot  militar,  però amb el  pas del
temps  ho  va  haver  de  deixar  per  culpa  del  seu
habitual consum de drogues. Les drogues l'han fet
una  persona  agressiva  i  violenta.  L'experiència
adquirida  en la  seva  etapa  com a  pilot  militar  li
resulta  molt  útil  quan  decideix  involucrar-se  en
diversos atracaments a bancs.

Franklin: És un noi de 20 anys que treballa en un
negoci de cotxes de luxe. La seva enorme ambició
per  guanyar  diners  en  poc  temps,  el  porta  a
realitzar  activitats  il·legals.  En  una  d'aquestes
activitats  coneix  a  Michael,  que  busca  algú
desesperat per fer diners que l'ajudi a dur a terme
les seves perilloses missions.


