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On ha anat el sol? és un projecte en format videojoc que reflexiona sobre emocions com la nostàlgia, les tristors o la buidor, 

a través d’espais o moments liminals. La liminalitat és un concepte que atribuïm  a llocs físics que tenen una funció determi-

nada, o bé a temps/horaris que vinculem a accions concretes, però que per algun motiu s’han convertit en uns escenaris o 

instants de transició, on aquestes funcions o accions no hi estan tenint lloc. Per tant, es tracta d’espais i temps que reco-

neixem, però on no hi desenvolupem aquelles accions que de manera espontània els associaríem, provocant sensacions de 

flotació, desubicació, nostàlgia o buidor. Els espais liminals són simples àrees d’espera entre un punt en el temps i l’espai 

amb el següent. I per això, hi ha molts moments de pas de la nostra vida, que sentim que l’atmosfera i l’energia que envolta 

un espai, és diferent de l’habitual. On ha anat el sol? és una obra audiovisual interactiva construïda amb diferents softwa-

res d’edició digital 2D i 3D i amb Unity com a motor principal, que reflexiona sobre aquests espais liminals a través d’una 

experiència virtual on pots viure la història d’una persona que de sobte es desperta en una habitació d’hospital. És un joc del 

gènere “walking simulator”, un gènere on el punt més important de l’obra és la narrativa i se centra a crear experiències pels 

usuaris que tenen un seguit d’escenaris que poden explorar.

ETIQUETES
Videojoc. Liminalitat. Tridimensionalitat. Nostàlgia. Àudio. Interacció. Dreamcore. Somni. 

ABSTRACT
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On ha anat el sol? is a video game project that reflects on emotions such as nostalgia, sadness or emptiness, through spaces 

or liminal moments. Liminality is a concept that we attribute to physical places that have a certain function, or at times that 

we link to specific actions, but that for some reason have become scenarios or moments of transition, where these functions 

or actions are not taking place. Therefore, these are spaces and times that we recognize, but where we do not develop those 

actions actions that we would spontaneously associate with these places, and this causes sensations of floatation, misplace-

ment, nostalgia, or emptiness. Liminal spaces are simple waiting areas between one point in time and space with the next. 

And because of this, there are many moments in our lives, that we feel that the atmosphere and energy that surrounds a 

space is different from the usual. On ha anat el sol? is an interactive audiovisual work built with different 2D and 3D digital 

editing software and with Unity as the main engine. It reflects on these liminal spaces through a virtual experience you can 

live the story of a person who suddenly wakes up in a hospital room. It is a game of the “walking simulator” genre, a genre 

where the most important point of the play is the narrative and focuses on creating experiences for users who have a range 

of scenarios they can explore.

On ha anat el sol? es un proyecto en formato videojuego que reflexiona sobre emociones como la nostalgia, la tristeza o el 

vacío, a través de espacios o momentos liminales. La liminalidad es un concepto que atribuimos a lugares físicos que tienen 

una función determinada, o bien a tiempo/horarios que vinculamos a acciones concretas, pero que por algún motivo se 

han convertido en unos escenarios o instantes de transición, donde estas funciones o acciones no están teniendo lugar. Por 

tanto, se trata de espacios y momentos que reconocemos, pero donde no desarrollamos aquellas acciones que de manera 

espontánea los asociaríamos, provocando sensaciones de flotación, desubicación, nostalgia o vacío. Los espacios liminales 

son simples áreas de espera entre un punto en el tiempo y el espacio con el siguiente. Y por eso, hay muchos momentos de 

paso de nuestra vida, que sentimos que la atmósfera y la energía que rodea un espacio, es diferente de lo habitual. On ha 

anat el sol?  es una obra audiovisual interactiva construida con diferentes softwares de edición digital 2D y 3D y con Unity 

como motor principal, que reflexiona sobre estos espacios liminales a través de una experiencia virtual donde puedes vivir la 

historia de una persona que de pronto se despierta en una habitación de hospital. Es un juego del género “walking simula-

tor”, un género donde el punto más importante de la obra es la narrativa y se centra en crear experiencias por los usuarios, y 

éstos tienen una serie de escenarios que pueden explorar.

ABSTRACT CASTELLANO

ABSTRACT ENGLISH
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Últimament em trobo molt perdut i em costa molt trobar motivació per fer la majoria de tasques simples i responsabilitats 

que abans feia sense cap problema. Sobretot les creatives. Ara mateix, per mi, la vida no és gaire divertida, ja que la majoria 

de les activitats que podíem fer els joves abans i que ens servien per esbargir la ment, han sigut anul·lades per la pandèmia. 

Per omplir hores m’estableixo rutines jo mateix per no tornar-me boig i per mantenir el cervell distret, i així van passant els 

dies, amb l’esperança que demà serà millor que avui. És una sensació estranya, un sentiment de buidor i de tristesa, un senti-

ment que mai més havia tingut i que em perjudica durant el meu dia a dia. I no és quelcom que em passi només a mi, és un 

sentiment bastant col·lectiu, la majoria dels meus amics i persones joves del meu cercle proper tenen la mateixa sensació. Hi 

ha moltes raons generacionals per la qual els joves ens sentim així, com la falta d’esperança d’un futur estable i el record de 

felicitat d’infància que cada cop s’apaga més ràpidament, però la raó més gran actualment per la qual la gent entre 18 i 25 

anys ens sentim així, són les restriccions de l’estat respecte a la covid-19, ja que ens han suprimit la part d’oci i diversió, i hem 

de seguir fent les nostres responsabilitats com a joves del país. No dic que estigui en contra de les restriccions, crec que són 

necessàries per controlar la salut pública en aquests moments que estem vivint, però als joves ens repercuteixen de forma 

molt forta a la nostra salut mental.

Per això sento la necessitat de fer un projecte tractant el tema de la tristesa, la buidor i els escenaris liminals. Perquè 

sóc una persona que no m’agrada parlar dels meus problemes ni m’agrada que la gent que m’envolta m’ajudi a superar-los, 

prefereixo lluitar jo sol contra les adversitats, i fer un projecte que treballi aquests temes, m’ajudarà a definir i conceptualitzar 

allò que sento, per posteriorment poder centrar-me a millorar la meva vida. És una manera d’expressar-me i parlar de mi, sen-

se haver d’utilitzar les vies tradicionals que se’m fan tan incòmodes. M’agrada aquest tema perquè en un moment en el qual 

em falta una gran inspiració i iniciativa per a projectes creatius, m’ha permès canalitzar les meves frustracions i m’ha ajudat 

a trobar la motivació i les ganes per acabar la carrera. Així que el procés del meu treball de final de grau, és una mena de 

teràpia personal i creativa que espero que em serveixi per millorar una mica la meva vida i per acabar la facultat amb 

bones sensacions.

El tema de la proximitat de la mort com a reflexió o replanteig de la vida ja l’he treballat amb anterioritat. M’hi sento còmode 

i sento que aconsegueixo transmetre el què vull explicar. A tercer de carrera vaig fer un projecte cinematogràfic que es titula-

va “reflexions abans de morir” que es tractava sobre un repàs vital que feia el meu jo de vint anys si estigués en una situació 

de morir. És un assaig audiovisual que parla de la vida, la mort i la felicitat. Ha sigut el projecte de la meva carrera universi-

tària que més he gaudit i après en el procés i un dels projectes que he rebut més feedback positiu.

 Per això crec que centrar-me en aquests conceptes és positiu, ja que és exactament el que necessito pel meu treball de final 

de grau, un tema que m’interessi, un tema que recuperi la meva motivació creativa, un tema en el qual ja hi hagi treballat i hi 

tingui una mica d’experiència, i sobretot, un tema en el qual gaudeixi del procés. Sempre he cregut que és més fàcil parlar de  

drames que de comèdia. La gent s’hi sent més identificada, i normalment agrada més.

PER QUÈ AQUEST TEMA?

INTRODUCCIÓ
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Crec que, mirant en perspectiva, tinc pocs objectius per assolir amb el meu treball de final de grau, però els tinc molt clars. 

Un d’ells és aprendre noves tècniques i eines. Si m’endinso al món del videojoc poseiré més coneixement sobre el disseny i 

les arts visuals, i més software a la meva màniga pels meus futurs projectes professionals. És una àrea que no he tocat mai i 

que sempre n’he tingut ganes, però per por o respecte no he provat mai de fer un joc. Un dels objectius també és sortir de la 

meva zona de confort, i enfrontar-me a riscos que no m’hi havia barallat mai. La programació és una part de l’edició audiovi-

sual que em costa molt, i per fer un videojoc has de ser un bon programador, i em tocarà posar moltes hores a aprendre els 

llenguatges de codi que fan servir els softwares de creacions de jocs interactius.

Fer visible un sentiment liminal compartit per molts joves que han vist com a conseqüència de la pandèmia i del confina-

ment els deixava atrapats no només físicament - perdent el contacte amb amics i la possibilitat de fer vida social -, sinó 

també emocionalment. Som molts els que ens sentim en un no-lloc, en un estat liminal i amb l’angoixa de sentir-nos sense 

present ni futur. On ha anat el sol? és un projecte que necessita fer visible aquestes emocions tan poc parlades.

Un altre dels objectius és fer una peça sólida amb imatge, só i interactivitat. Les peçes tridimensionals virtuals i interactives, 

són experiéncies molt immersives per l’usuari, que ajuden que les emocions liminals que vull expressar, arrivin de manera 

molt més íntima i personal per a aquella persona que experimenta la peça.

I l’últim objectiu, és fer un projecte del qual pugui estar orgullós, i no només jo, vull fer un projecte per a que la meva família 

i els meus amics se sentin orgullosos.

OBJECTIUS
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KENOPSIA
Hi ha moments o situacions que l’atmosfera i energia que envolta un lloc o una experiència són diferents del normal. Llocs 

que quan hi ets, perceps una sensació inquietant i molt amarga que t’envaeix el cos.

Moments que no semblen del tot reals, que sents el pas del temps més lent, que per molt que siguin moments molt tranquils 

i calmats tenen una energia que desprenen molt forta. Costa molt definir amb paraules perquè ho perceps amb emocions. És 

aquella sensació quan de petit estaves a casa d’algú dormint amb els teus amics, i tu eres l’única persona de la sala que enca-

ra seguia desperta. Crec que és un moment que ho representa molt per a mi, però que altres persones els evocarà moments 

diferents. Són sensacions estranyes de les quals no se’n parla gaire i que qualsevol persona en algun moment de la seva vida 

s’hi troba.

Kenopsia es defineix com la inquietant atmosfera que desprèn un lloc que està completament buit, i que habitualment 

està ple de vida, de gent. Aquesta és la definició de la paraula segons “The Dictionary of Obscure Sorrows”:

 n. the eerie, forlorn atmosphere of a place that’s usually bustling with people but is now abandoned and quiet—a 
school hallway in the evening, an unlit office on a weekend, vacant fairgrounds—an emotional afterimage that makes it seem 
not just empty but hyper-empty, with a total population in the negative, who are so conspicuously absent they glow like neon 
signs.

Després de reflexionar i visualitzar uns quants d’aquests moments, m’he adonat d’uns patrons i uns quants ingredients que 

ha de seguir un moment perquè no sembli real, perquè transmetin kenopsia. Aquests moments demanen buidor. Buidor 

emocional o buidor de persones. Són moments molt tranquils o calmats. Poden ser moments tristos, és una sensació 

liminal que també pots sentir per exemple en el funeral d’algú que estimes. O moments feliços com per exemple quan estàs 

amb els teus amics de festa i veus el sol sortir. O moments a la natura, com quan estàs en un espai molt obert que et fa sentir 

petit, com pot ser dalt d’una muntanya des d’on pots veure el món als teus peus i el cel més gros que mai. Quan l’escenari 

és enorme i pots veure l’horitzó, són moments molt impactants. O moments de sorpresa o inesperats, que també ajuden a 

canviar la percepció de l’experiència. 

MARC TEÒRIC
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He arribat a la conclusió, que sobretot, la majoria d’aquests moments són moments de canvi. Simples transicions que 

separen un episodi de la teva vida amb el següent.

En preguntar als meus amics més propers, quins moments de la seva vida els hi semblaven irreals, moments que els envaïa 

aquesta inquietant atmosfera. Molts em van dir que fer esport sol per la muntanya, a vegades pot ser molt màgic, sentir-te 

en connexió amb la natura és molt especial sempre. Una amiga em va dir que conduir quan el sol s’està ponent. Un altre 

amic, em va dir sorprendre amb una resposta que fins en aquell moment no hi havia pensat mai. Em va dir que els moments 

que estàs més feliç, són els instants que et resulten més estranys. Potser per la intensitat emocional en què el perceps? No 

sé el motiu, però vaig coincidir amb ell que a moltes persones ens passa. Potser és que estem més o menys acostumats a 

una vida similar cada dia, molt marcada per una rutina, i quan podem sortir-hi per tenir moments de felicitat màxima, no 

ens ho acabem de creure. La meva mare em va explicar que quan ens vam mudar de la meva antiga casa, on havíem viscut 

en família més de vint anys, va fer un passeig per la casa que estava completament buida, i va marxar de la casa sabent que 

segurament mai més tornaria a entrar-hi. Em va dir que va ser un moment molt estrany que no se n’oblidarà mai, i que tenia 

la sensació d’estar somiant. I l’últim a punt que m’ha semblat interessant d’aquesta petita enquesta que vaig fer al meu cercle 

de persones més proper, va ser un amic que em va dir que fer coses il·legals o prohibides, també li feia la sensació d’estar 

somiant. Vaig arribar a la conclusió que tots aquests moments són extraordinaris, fora de la rutina, moments de transició que 

et canvien la percepció del teu entorn, moments fora del que ens és quotidià.
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NO-LLOCS 
Un “no-lloc” és un terme creat per Marc Augé, un etnòleg i antropòleg francès, al seu llibre anomenat Non-lieux: Introduc-

tion  à une anthropologie de la surmodernité. Els no-llocs, són aquells espais o escenaris on l’activitat humana és quasi nul·la, 

i només es duen a terme situacions momentànies com encreuaments de mirades, somriures, alguna conversa fugaç… Tots 

aquests indrets són llocs de canvi, construccions de pas on la vida es desenvolupa al seu voltant, no al revés. Això és el que 

ens diu Auge al seu llibre, però no hi ha cap realitat en aquest tema en concret, ja que cada persona percep l’entorn a la seva 

manera. Marc Auge afronta aquest concepte a través d’una mirada molt antropològica, on l’humà és el centre, i la clau per 

considerar que estem en un lloc o un no-lloc, és la funció que fa i la vida humana que hi contribueix.

Són espais on la gent que hi circula, però no se’ls senten propis, ni còmodes, perquè no hi ha cap element ni objecte que es 

troba en aquests escenaris de pas que puguis veure a la teva habitació, o al parc de davant de casa, o a l’escola que vas cada 

dia. Per tant és molt difícil que en aquests llocs t’hi sentis realment a gust i et puguis fer aquest escenari com a propi. Els 

espais en els quals convivim, a poc a poc els anem conquistant. A partir d’experiències viscudes, records, o simplement temps 

que hem viscut en ells, ens els anem fent nostres. Per això quan estem sols en aquests llocs de canvi, no sentim que siguin 

nostres, simplement hem d’estar-hi. 

Espais de trànsit o no-llocs, espais urbans i urbanitzats, de trànsit i que no tenen personalitat i identitat. Són espais anodins, 

despersonalitzats, no aporten identitat i queden definits pel tràfec incessant de la gent que va d’un punt a un altre. Espais 

que no obliguen a tenir comunicació amb els altres. Un no-lloc, és un espai on no poden llegir-se ni identitats, ni relacions, ni 

història. Els espais de la circulació (vies aèries, aeroports, autopistes), els espais de la comunicació (les pantalles de tota mena, 

les ones, els cables), els espais del consum (supermercats, estacions de servei) poden així aparèixer com a no-llocs, freqüen-

tats majoritàriament per individus solitaris i silenciosos. L’oposició entre lloc i no-lloc és, de tota manera, relativa en temps (un 

lloc pot esdevenir un no-lloc i a la inversa), a l’ús, i fins i tot a l’individu i la seva experiència.

14 On ha anat el sol?
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EL MON DELS SOMNIS
Que són els somnis?

El món dels somnis és una cosa que sempre ha fascinat i encuriosit a la humanitat des del principi d’ella. Són una part de 

la nostra vida molt important, ja que passem aproximadament un terç del nostre temps a la terra pernoctant. Els primers 

intents explicatius que es reconeixen, són del 3000 abans de Crist, on creien que els somnis eren experiències oníriques que 

vivia l’ànima quan el cos dormia. Durant milers d’anys la gent ha vist els somnis com algo místic, com una finestra a la nostra 

part més interior.

Els somnis existeixen d’ençà que el cervell existeix. És quelcom molt interioritzat que qualsevol ésser viu amb cervell pateix. 

Segons Sigmund Freud, els humans reprimim els impulsos del pensament a l’inconscient, i surten a la llum en els somnis. . 

Per molts artistes o pensadors, són inspiracions i moments molt rics creativament. Per exemple, en un hotel de Florida l’any 

1965, Keith Richards de “The Rolling Stones” no podia dormir perquè tenia una tornada de guitarra que li ballava pel cap, i 

en anar a dormir, va posar en marxa una gravadora. Al despertar i escoltar la gravació de la nit anterior, va trobar que havia 

cantat mentre dormia la base de què seria el gran èxit “I can’t get no satisfaction”.

Els nostres somnis estan fets de records, experiències i moments que tenim guardats a la memòria. Abans de posar-nos a dor-

mir el nostre cervell és una massa de neurones actives. Tota aquesta activitat elèctrica crea ones electromagnètiques caòtiques. 

Quan ens anem adormint i anem perdent consciència, aquestes ones es van calmant. L’activitat al cervell para considerable-

ment. Però quan fa una hora i mitja aproximadament que estem dormint, el cervell es torna a activar. Però hi ha una petita 

part del cervell (PONS) que fa que el cos no respongui... Només responen els ulls. Se’n diu moviments oculars ràpids (en català 

MOR; en anglès REM, Rapid Eye Movement Sleep). Els ulls van seguint el somni, si estàs somiant sobre un partit de tenis, els 

teus ulls es mouran seguint la pilota. Durant aquest episodi del somni el cervell funciona d’una forma molt diferent. Una àrea 

del cervell que s’anomena còrtex prefrontal es desactiva, és la part del judici lògic. Per això els nostres somnis poden ser molt 

estranys, molt poc lògics, no tenen sentit, perquè la part lògica del nostre cervell està apagada. En canvi hi ha una part del 

cervell (amígdala i l’hipocamp) què són les parts més emocionals, i quan estem en fase REM, aquestes dues parts estan molt 

més actives que quan estem desperts. 

Es creu que passem una cinquena part de l’estona que dormint somiant, però n’oblidem la major part. Quan dormim tenim 

molt baixos els nivells de norepinefrina que ens permet guardar els records i també de serotonina. Quan aquesta baixa fa que 

el cervell doni molta importància a què està veient. Per això els nostres somnis a vegades els vivim amb tanta intensitat.
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Molts estudis i recerques, han anat recopilant somnis de moltes persones i han demostrat que hi ha somnis molt comuns com 

per exemple caure, morir, sexe, que et caiguin les dents, etc. S’ha arribat a la conclusió que els somnis tenen una relació di-

recta amb coses que passen durant la nostra activitat, les nostres pors, els nostres desitjos i apareixen imatges de quan 

estem desperts. Per això molts humans d’arreu del món somiem coses semblant, perquè al cap i a la fi, més o menys tots els 

humans tenim les mateixes pors, inseguretats i desitjos. No és que el cervell ens vulgui enviar cap missatge, però els somnis són 

connexions neuronals que es creen dins la nostra ment a partir d’una història, unes emocions, unes experiències, uns records.

També s’ha vist que hi ha gent que té l’habilitat de conèixer quan està somiant i quan està despert, i al moment de controlar 

aquesta habilitat, poden influir dins el somni i canviar-lo. S’anomena somni lúcid i és el somni que té lloc mentre l’individu 

és conscient que està somniant. És un espai fronterer entre dos espais, un moment amb molta liminalitat. Si mires l’activitat 

del cervell quan algú està en ple somni lúcid, el còrtex prefrontal està actiu. I pot enviar missatges. Si pensa “com m’agradaria 

volar”... en el somni es posa a volar.

Però els nostres somnis poden ser més que aventures nocturnes. Poden ser molt més que simples connexions químiques que 

ens permeten visualitzar anècdotes quan dormim. Són molt importants i essencials respecte a creativitat i aprenentatge. El 

cervell està relaxat, el funcionament de la memòria i el funcionament de les neurones funciona perfectament. 

El somni REM no només ens ajuda a recordar, també ens ajuda a oblidar, informació que no necessitem o experiències traumà-

tiques. Connectar imatges de seguretat a moments traumàtics canvien el record i permeten fer-ho més faci’l per superar aquell 

trauma. EL funcionament del cervell en REM és diferent i permet descobrir associacions, connexions d’idees que no aconseguim 

fer quan estem desperts. La lògica no et limita el cervell i permet fer noves connexions que no pots fer quan tens tot el cervell 

actiu, ja que el sentit de la lògica no et limita. Dalí creia en el poder creador i inspirador dels somnis. La creativitat no és res més 

que agafar informació que ja tenim i veure com encaixa en una nova forma emocionant.
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DREAMCORE 
Dreamcore, o l’estètica dels somnis, és una estètica que es basa en un imaginari d’objectes i escenaris molt familiars i nostal-

gics, i en aquells espais liminals i totes les emocions que aixó acompanya. Igual que en el mon dels somnis, no hi ha d’haver 

lógica implicada, i per aixó molt sovint l’estética dreamcore pot ser molt inquietant, desagradable o confós per l’espectador. 

Com que és una direcció artística molt nostálgica, també a vegades es confón el dreamcore amb el weirdcore, vaporwave o 

el angelcore, ja que també són corrents que es recolzen molt de records i memóries. El dreamcore és léstética de tot alló que 

dorm, de tot alló que no està vivint la realitat.

El dreamcore es recolza de manera forta sobre el sentiment de nostàlgia, o sobre llocs i coses que creus que has vist en el 

passat. Normalment aquests espais desprenen una atmosfera trista, grisa, i solitària. Són espais amb molta liminalitat, normal-

ment solen ser inquietants i confusos per l’espectador. En general, dreamcore és una estètica que et porta la sensació d’estar 

somiant, espais que són reals, però que no ho semblen. Amb una sensació de confort i inestabilitat a la vegada. Tristesa i 

tranquil·litat. Un punt mitjà entre càlid i fred. La sensació que has estat en aquests espais, però ja està buit, i ets l’únic aquí. 

Tothom ha marxat menys un mateix, un moment que el sents, però que saps que no durarà gaire, una transició entre dos 

punts en el temps i l’espai.
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La liminalitat ve del llatí limin, un llindar. 

El concepte de liminalitat va ser creat per Van Gennep a la seva obra publicada el 1906 anomenada Les Rites de Passage. 

Arnold van Gennep va néixer a Alemanya, però als 6 anys, quan es van divorciar els seus pares va mudar-se a viure a França 

amb la seva mare, on va rebre la seva educació i on va passar la majoria de la seva vida. Va aprendre 18 idiomes i va tenir una 

molt bona vida acadèmica, que el va ajudar molt en els seus estudis etnogràfics. 

L’obra principal de Gennep va ser “les Rites de Passage” (1906; Rituals de Pas), on compara i analitza moltes cerimònies de 

transició de diferents cultures i societats. Els rituals de pas es basen quan un individu ha de fer una transició d’un estat a 

un altre en una societat concreta. Aquests rituals són per exemple el pas entre la infància i l’edat adulta, entre la solteria i el 

matrimoni, o quan un individu és acceptat per un grup. Tots aquests rituals tenien tres elements que sempre es repetien 

en el mateix ordre: separació, transició i incorporació.

Així doncs, quan es passa, en una estructura social, d’un estat a un altre estat, hi ha d’haver un trànsit seqüenciat en 3 fases 

clarament distingibles: 

1. Una primera fase preliminar / de separació, què és l’estat que la persona de pas està a punt d’abandonar.

2. Una fase intermèdia / liminal, aquella fase on es produeix la metamorfosi de l’iniciat.

3. Una fase final on l’individu es reincorpora a una nova ubicació dins l’estructura social. 

La primera i la tercera fase són llocs estables dins l’estructura social, amb funcions reconegudes i un estatus homologat 

pels altres components de la societat, culturalment fixats. En canvi, la fase intermèdia (Liminal ve de “Limen”, que vol dir 

llindar), l’individu està dins d’una situació estranya que només es defineix precisament per la seva naturalesa alterada 

i indefinida. Per la seva negativitat de tot el que dóna a l’organigrama social. És un estat de llibertat provisional social. 

Mentre estàs en aquest espai de pas d’una situació social estable i reconeguda, els individus liminals tenen carta 

blanca social. Estan desvinculats de tota obligació social. Gairebé forçats a desobeir les normes socials, ja que estan 

en un estat desocialitzat. Individus socialment invisibles. Personatges no classificats que s’associen moltes vegades a 

la mort, als no nascuts, al part o a la gestació.

Aquest “estat liminal” ha estat molt estudiat per Víctor Turner, en el seu llibre “The forest of symbols”. Les “gents del llindar” 

com els anomena Turner, s’escapen de tot sistema de classificació social. El transeünt ritual no té res: ni estatus ni propietats 

ni cap rang social. No és res. És el pas fonamental perquè la persona que no és res, sigui alguna cosa. És un procés de fer net 

socialment, fer tabula rasa, a començar de zero; esdevenint una altra cosa. És com tornar a néixer.

Aquesta condició ambigua d’aquells que es troben en una situació liminal i les dificultats que es té per classificar-los amb 

claredat, fa que es persegueixi aquests personatges com a perillosos. El transeünt ritual és un perill, ja que ell mateix també 

està en perill. Per tant, la societat estructurada, aplica tots els mecanismes de defensa possibles davant d’aquests elements 

que estan en trànsit per tal de protegir la mateixa societat. Tota liminalitat ha d’acabar per dissoldre’s, ja que és un 

estat de gran intensitat que no pot existir gaire temps sense alguna mena d’estructura que l’estabilitzi. La majoria de 

vegades, el propi individu retornant a l’estructura social que l’envolta.

ESPAIS LIMINALS
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El concepte d’espais liminals, es refereix a espais físics que estan dissenyats per tenir una funció, però que per algun motiu, 

en aquell moment s’han convertit en un escenari transicional. Àrees d’espera entre un punt en el temps i espai, amb el se-

güent. Per exemple, un passadís de l’escola a l’estiu. Són espais que solen ser plens de converses, persones movent-se i altres 

estímuls, i l’absència d’això provoca una atmosfera, estranya i abandonada.

L’estètica de l’espai liminal es relaciona amb emocions i sentiments difícils d’expressar amb paraules. Sensacions combinades 

amb nostàlgia, curiositat i tristor; moments de transició que sembla que estiguis somiant, moments inusuals en el que la vida 

no sembla la vida de sempre. Llocs fora del seu context dissenyat. Punts intermedis entre origen i destí.

Els llocs liminals poden anar des de fronteres fins a terres de ningú, no-lloc, territoris en disputa, cruïlles, aeroports, hotels i 

banys, llocs que són espais per on passen les persones, però no hi viuen. Un exemple d’espai liminal a la mitologia i la religió 

pot ser el Purgatori.

Arquitectònicament, els espais liminals es defineixen com els espais físics entre una destinació i la següent. (passadissos, 

aeroports i carrers...) Aquest àmbit liminal apareix en moltes llegendes i històries a la sortida del sol o al vespre. Quan 

s’uneixen el dia i la nit, moments en que el què es coneix passa a ser allò desconegut, són escenaris molt inestables, 

moments de transició fugaços. Estar en coma és un estat de liminalitat. Entre la vida i la mort. I com tot estat liminal, no 

pot perdurar gaire en el temps.

La ment racional sovint ocupa un segon pla, domina la ment emocional durant aquests temps de transició. La liminalitat és, 

per definició, un moment d’incertesa; un moment en què hom es troba en un llindar “entre i entre”. Aquest estat liminial 

dóna una oportunitat per a somiar el camí a seguir. De convocar, des de l’inconscient, maneres de veure que encara no 

en sap res, visions que emergeixen de més profunditat que les nostres ments conscients racionals. De la mateixa manera 

també implicarà una reconnexió amb l’inconscient. Un alliberament dins del personatge des del món dels somnis, els mites i 

la imaginació.

Aquest és el concepte que va inspirar el meu projecte: estar en coma no com un estar a punt de morir sinó com una 

oportunitat de fer net i de somniar, una oportunitat per tornar a néixer.
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Crec que la nostàlgia també és una part molt important dins el meu projecte. La nostàlgia és una emoció complexa que 

comporta una visió del present orientada cap al passat i que afecta la forma de percebre el moment. La nostàlgia és un 

pensament autobiogràfic, és recordar una experiència passada positiva. Una visió nostàlgica d’una experiència implica una 

càrrega de significat a l’entorn.

La sensació de nostàlgia s’activa per una olor, un so, una imatge, una conversa, una sensació de solitud... La nostàlgia és 

aquell sentiment agredolç que sents quan alguna cosa del present et recorda a quelcom passat. És l’enyorança dels temps 

anteriors. És una càlida memòria de temps, llocs o experiències passades, records feliços, excitants, etc. Trobem a faltar llocs, 

persones o moments que ja no podem tornar a viure, i quan ho recordem ens invadeix el cós un sentiment feliç/trist. Potser 

el nostre cervell se sent més còmode recordant els moments antics, que vivint el present.

Molts d’aquests moments estranys o liminals, estan lligats a la nostàlgia i a la idea que la vida abans era més maca. Més feliç. 

Diuen que generalment, el moment més feliç d’una persona és la seva infància. Mai podràs arribar a ser tan feliç i despreo-

cupat com quan eres petit. Quan anava a l’institut jugava molt amb el meu ordinador de l’escola amb un gran amic meu al 

“Gran Theft Auto: San Andreas”. És un videojoc que em va portar moments molt bonics a la meva vida, i no perquè el joc si-

gui una obra mestra (que també), sinó perquè eren moments molt feliços que passava amb el meu amic, fent el tonto i rient, 

mentre fèiem missions del joc. Uns quants anys més tard, em vaig tornar a descarregar el joc simplement perquè tenia ganes 

d’experimentar aquella sensació de felicitat que associava amb el videojoc amb el qual hi havia passat tantes hores. Però 

m’em vaig adonar que el joc no tenia importància, que jo en tenia una visió nostàlgica, que jo buscava tornar a la sensació de 

felicitat compartint moments amb el mau gran amic. Quan intentem reviure aquests moments del passat, ens adonem que 

és impossible.

La nostàlgia pot ser una eina per a donar sentit a un moment de la vida que no li sabem trobar altre sentit. Pot generar 

esperança envers a moments futurs. Si parlem de no-lloc, de ritual de pas, de moments liminals, hem de tenir en compte 

aquest pensament autobiogràfic i la seva força en un moment de canvi, en un estat en què el pla emocional té molta més 

força que el pensament lògic.

NOSTÀLGIA
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(imatge del videojoc, “The Stanley Parable”)

THE STANLEY PARABLE
The Stanley Parable (Galactic Cafe) és una aventura digital, que es basa en una constant conversa entre el narrador i el juga-

dor. És un videojoc en primera persona desenvolupat per Davey Wreden. És un dels jocs més originals i impactants que he 

jugat mai. El joc comença amb el narrador que t’explica el dia a dia de Stanley, un treballador d’una oficina que la seva feina 

es basa a clicar botons des del seu ordinador a la seva petita oficina. De sobte, un dia deixa de rebre aquestes ordres, surt 

de l’oficina i veu que no queda ningú, que està ell sol. El narrador et va guiant a través d’habitacions, passadissos, finestres, 

i el que és més important, decisions. Hi ha moments on el narrador diu “...i ara el senyor Stanley anirà cap a l’habitació de la 

dreta...” i tu has de decidir si vols fer-li cas al narrador o vols desobeir la història.

Aquestes petites decisions les vaig trobar molt interessants, ja que a tots els videojocs que he jugat, normalment la història 

ja està establerta des d’un principi i no tens la llibertat de canviar-la. I en canvi en aquest joc, tens informacions i permisos 

que no he vist mai en cap altre videojoc. Per exemple, hi ha un moment de la trama, on el narrador sense voler et porta en 

una sala on hi ha un esquema de tota la història de tot el videojoc, quan entres en aquella habitació, pots llegir com acabarà 

el joc i pots saber com arribar al final de manera més ràpida, etc. És un videojoc completament personalitzable i que et dóna 

total llibertat de crear la teva història i fer els passos que tu creguis. Un meta-joc que fa crítica dels mètodes tradicionals que 

tots coneixem dels videojocs. I això és el més interessant d’aquest títol, que el narrador molts cops trenca la quarta paret, 

creant una ironia per burlar-se de les històries lineals i avorrides que ja coneixem de sobres.

REFERENTS

MARC PRÀCTIC
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És un joc molt interessant pel meu projecte per uns quants motius. Primer per la veu en off que et guia durant tota l’expe-

riència. Com que la meva intenció és fer un walking simulator, vaig pensar que una veu en off aniria molt bé per ajudar-te a 

moure’t per l’espai i a explicar-te tot el que has de fer o sentir durant tota la història. Una altra tècnica que vaig trobar molt 

interessant és donar llibertat al jugador per portar a terme algunes decisions, com triar per quina caminar seguir la història, o 

quina sala vols visitar abans.

Aquestes decisions i espais de transició, ajudaran a aconseguir que el meu projecte tingui localitzacions i moments de limi-

nalitat. En general, The Stanley Parable s’ha convertit en un referent molt gran pel meu projecte en termes de guió, encara 

que també em crida molt l’atenció en termes d’estètica. Predominen grans habitacions buides i abandonades, amb les parets 

molt uniformes i grises.

(imatge del videojoc, “The Stanley Parable”)

(imatge del videojoc, “The Stanley Parable”)
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LSD: DREAM SIMULATOR
LSD: Dream Simulator és un videojoc molt especial i únic que va sortir només a japó per la PlayStation 1 l’any 1998. És un joc 

molt difícil de jugar-hi, i si el vols comprar s’aproxima que val uns 300 € a causa de les poques còpies que té el joc original. 

Segons els creadors, diuen que el videojoc simula els somnis d’un dels desenvolupadors que va crear-lo, però pel títol ja es 

pot entendre que no són somnis, sinó viatges a través de drogues psicodèliques dures. És un joc que no té gaire sentit en 

general, i molts ho consideren una experiència en comptes d’un videojoc, però artísticament és molt potent. Té escenaris 

amb imatges molt abstractes que no he vist en cap altre joc. Les mecàniques són molt estranyes i és difícil jugar-hi, però la 

direcció artística crec que és molt bona i molt ben encertada.

Crec que és un referent molt important pel meu TFG, ja que s’aproxima bastant a la meva idea que tinc sobre el projecte. No 

pel guió ni la narrativa, sinó per la estética dreamcore i les sensacions que et transmet quan hi jugues. Sobretot el que em cri-

da l’atenció, són les textures i la jugabilitat del joc. Com que és una obra molt antiga es veuen textures molt pobres i d¡estar 

per casa, però que crec que ajuden a fer que el somni o viatge sembli molt més misteriós i intrigant. Amb el meu projecte, 

tinc intenció de simular aquest tipus de textures,  vull que el domini l’estética de videojocs retro.

(imatges del videojoc, “LSD: Dream Emulator”)
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FLOWER
Flower és un videojoc del gènere walking simulator que es basa en un escenari on el jugador dirigeix una flor que va volant 

per camps i pol·linitzant i florint tot al seu pas. És un joc molt relaxant on el seu únic objectiu és aconseguir que floreixin el 

màxim de flors. S’ha convertit en un referent per mi, per la banda sonora i el sentiment que et transmet de tranquil·litat i de 

calma a través del àudio del videojoc.

YOURLOCALBREADMAN
Yourlocalbreadman és un artista que penja les seves obres a YouTube. Els seus vídeos m’han inspirat molt durant la prime-

ra part del meu projecte. Són obres que representen molt bé el significat de liminalitat. L’estètica que utilitza s’anomena 

dreamcore o weirdcore.  M’ha cridat molt l’atenció per la direcció artística que ha pres amb les seves obres, les sensacions que 

desprenen són una barreja entre por, nostàlgia i somnis, que és exactament el que vull explicar en el meu videojoc. És una 

estètica molt liminal, els espais i escenaris dels seus vídeos, combinat també amb elements de videojocs transporta a l’espec-

tador a un món molt estrany, són obres que podries somiar perfectament.

(imatge del videojoc, “Flower”)

(imatge d’un dels seus videos penjats a Youtube)
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MOODBOARD
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Walking simulator és una etiqueta que es fa servir per classificar totes aquelles obres que rebutgen les mecàniques clàssiques 

dels videojocs que estem acostumats a jugar, per centrar-se com a punt fort en la narrativa. Són obres que estan fetes per a 

oferir una experiència en el jugador, normalment de poca duració. El seu desenvolupament és simplement poder interactuar 

amb l’espai i els objectes que et vas topant pel camí per anar desenvolupant i avançant en la trama o la història. Els Walking 

Simulators són videojocs, una classe d’obres que durant els últims anys han agafat molt protagonisme a la indústria.

És un gènere que no aporta molta dificultat ni reptes pel jugador, simplement és una interacció testimonial, on vas caminant 

per espais i explorant històries, per això molta gent troba avorrit aquest tipus d’obres, i inclús critiquen que se’ls classifiqui 

com a videojocs. Si busques emocions fortes i jocs complicats, aquest no és el teu gènere. Però no hi ha cap dubte, hi ha 

interacció, per tant és un videojoc.

Graham Relf i Somin Dunstan, dos creadors i programades americans, van inventar a partir d’un experiment, Explorer. Un 

videojoc que generava terreny automàticament, i et proporcionava infinites localitzacions i llocs per explorar. L’objectiu 

principal del joc és aquest, explorar i navegar per un món fent servir un mapa. I en aquest moment, al crear el primer walking 

simulator de la història, ja van començar a rebre crítiques. Julian Rignall va escriure a la revista The Commodre 64 i va des-

criure el joc de Relf i Dunstan com a “...molt tediós, monòton, sense sentit i increïblement avorrit. Si vols explorar no juguis a 

videojocs, compra´t un tiquet de bus.”

(imatge del primer walking simulator de la história, “Explorer” desenvolupat per Graham Relf i Somin Dustan)

WALKING SIMULATOR
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Després de molts anys d’invents i altres videojocs semblants, el 2008 va arribar el que es classifica com el primer walking si-

mulator tradicional i com els coneixem ara actualment. Dear Esther és un mod del Half-life 2, és un videojoc que abandona el 

gameplay típic per centrar-se en una atmosfera molt poètica i abstracta on el jugador pot explorar. Va guanyar molts premis 

i actualment l’estan tornant a construir i modernitzant. És considerat el primer walking simulator, ja que va ser el primer del 

gènere que va aconseguir una narrativa que ajudava a l’espectador a explorar, i va aconseguir que el jugador, sense estímuls 

com missions, personatges ni destins, tingués una experiència bona i no se’t fes avorrit.

I des d’aquest moment es van començar a fer famosos els walking simulators per tot el món, i el debat també. A partir de 

Dear esther molta gent es va posicionar a favor o en contra del gènere. Aquests tipus de videojoc, demana a l’espectador, ju-

gar i experimentar amb el joc d’una altra manera que la gent no estava acostumada. Crec que és un gènere molt interessant 

per explorar encara, un tipus d’experiència virtual que amb una bona narrativa i un bon guió, pot arribar a ser molt impac-

tant pel jugador.

El pelegrinatge és com un estat liminal: un estat d’estar entre les identitats passades i futures i així fora de l’ordre 

establert, en un estat de possibilitat. El gènere del  Walking Simulator era perfecte pel meu projecte.

(imatge del videojoc, Dear Esther)

(imatge del videojoc, Dear Esther
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No puc parlar de metodologia de treball sense partir de la meva situació personal i fins i tot col·lectiva, pels efectes que 

la pandèmia està tenint. 

Pel que fa a la motivació, aquest projecte el vaig començar amb ganes de treballar i amb il·lusió per crear alguna obra per 

estar-ne orgullós i tornar-me a sentir a gust amb el meu desenvolupament creatiu. Des que vaig començar la carrera tenia la 

intenció de fer el meu TFG sobre una pel·lícula o un curtmetratge, ja que pensava que en un futur em volia dedicar en el món 

del cinema. Fa un o dos anys, em vaig adonar que realment el cinema i el rodatge no era realment el que em feia feliç. Vaig 

començar a trobar-ho avorrit, i vaig conèixer altres tècniques i disciplines que em van captivar molt més que el cinema. Crec 

que un dels motius del cansament que vaig agafar amb els rodatges, és que és una àrea laboral que sempre has de treballar 

amb molta gent a la vegada, i vaig aprendre que això no és el que em motivava. Fent projectes i obres per la facultat, vaig 

descobrir que fer feina sol o amb petits grups de gent és com em sentia a gust treballant. Aquest és el primer motiu que va 

fer canviar d’idea sobre el meu TFG, i no em posés al món de curtmetratge. 

Però cal sumar-hi l’estat físic. El dia 16 de maig em van operar el genoll perquè tenia els meniscos i els lligaments creuats 

trencats per una caiguda tonta que em vaig fer l’octubre passat. Això implicava que durant dos mesos mínim no tindria gens  

o molt poca mobilitat, No podria per exemple estar moltes hores amb una càmera a la mà. Això m’ha fet estar molt perdut, 

necessitava fer un replantejament de tot, i vaig estar reflexionant molt temps sobre que fer amb el meu treball de final de 

grau, i sobre com encarar el meu últim semestre a la universitat. Els efectes de la pandèmia ja havien estat demotivadors, i 

ara se n’afegia un altre element que encara em limitava més.

CREACIÓ DEL VIDEOJOC
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Vaig estar analitzant les meves motivacions personals i tot allò del disseny que em cridava l’atenció. El 3D, el videoart, i la 

música/àudio eren uns temes que m’interessaven molt i que podia estar-hi treballant aquests últims mesos. I d’aquí 

va sorgir la idea de fer un videojoc. Sóc amant dels videojocs, la capacitat que tenen de transportar-te a una altra realitat. Els 

videojocs no deixen de ser una combinació de vídeo, audio, 3D... El fet de tenir un company de pis i un molt bon amic, que 

és bo en aquest àmbit, em va acabar de decidir a tirar endavant amb aquest projecte.  

Però com que encara no tenia clar quin volia ser que fos el tema del videojoc, vaig apartar la idea de la formalització i en 

aquest moment vaig començar la fase d’investigació més enfocada en l’aspecte psicològic . Em va costar trobar un tema 

que em motives, ja que, com he dit a la introducció d’aquesta memòria, últimament em sentia molt perdut creativament, 

i em vaig prendre el TFG com a una forma d’expressió, per parlar de mi i de com em sento. Primer tenia intenció parlar de 

la tristesa, i la vida i la mort, però apoc a poc em vaig anar allunyant sobre aquest tema, i vaig començar trobar propostes i 

conceptes que em van interessar molt més. Reflexionar sobre els somnis, la ment, el sentiment de nostàlgia van anar donant 

forma a les meves idees encara molt caòtiques.  Aquest va ser un moment bo per mi, ja que em vaig començar a veure a mi 

mateix fent un bon projecte, i em veia motivat per seguir endavant. 

Finalment em vaig decidir, i vaig encarar el meu treball cap aquells moments que no semblen reals, moments de transició, 

encara que en aquells temps  no sabia no expressar-ho en paraules. Un dia, gràcies a un company de classe em vaig topar 

amb el concepte de “kenopsia”, una paraula estranya que no havia sentit mai i que s’utilitza per definir quan un lloc físic que 

abans havia estat ple d’humanitat i de records, es troba vuit. Un lloc on queda la petjada humana, però que està devorat per 

la solitud i l’abandonament. A partir d’això em vaig posar a fer una recerca sobre aquest concepte, i també em vaig posar a 

investigar sobre el món dels somnis i la psicologia, ja que també és un tema que m’interessa i volia que hi pregués part al 

meu treball. Sobretot estèticament, el dreamcore és una estètica basada en el que recordem dels somnis, que sempre m’ha 

semblat molt interessant.

Però va tornar el desànim. El dia 16 de maig em van operar del genoll.  En aquest moment vaig haver de deixar el projecte 

durant una temporada per dedicar tot el meu temps a la meva salut. Van ser moments molt durs, ja que és una operació 

prou difícil, i una recuperació molt dolorosa. Entre el mal que em feia la cama, i el sentiment de no fer feina quan n’hauria 

d’estar fent, van fer que fossin tres setmanes bastant dures personalment. No podia estar assegut, ja que havia d’estar sempre 

amb la cama dreta totalment recta, i això m’obligava a estar sempre al meu llit o al sofà. Això em va implicar estar tres setma-

nes sense tocar el TFG.

(imatge del procés del meu videojoc On ha anat el sol?)



37On ha anat el sol?

Però al cap d’aquesta temporada una mica fosca, i amb ajuda dels meus pares i la meva tutora, vaig poder reprendre l’ac-

tivitat i seguir amb la fase d’investigació. Encara em feia mal la cama, però ja podia treballar. De sobte, llegint per inter-

net em vaig trobar amb molta informació sobre aquest moment de canvi, i em vaig topar amb el terme liminalitat. Aquest 

concepte és el tema que vaig estar temps buscant, i la idea principal del meu treball de final de grau. A partir d’això, la meva 

feina era seguir buscant informació i nodrint-me de coneixements sobre els espais liminals i els somnis.

Després de tenir la fase d’investigació bastant completa, havia de començar la fase de formalització. Estava del tot decidit 

que fer un videojoc era el que més s’adequava a les meves intencions, i a partir d’aquí vaig buscar referents i informació que 

em pogués ajudar a formalitzar. Però jo no volia fer un videojoc tradicional, ja que, a part que és molt més difícil i requereix 

molt més temps, jo volia fer algo més poètic. Volia regalar una experiència a l’espectador, fer una cosa més abstracta, i que 

el jugador experimentés amb el joc a la seva manera. Així doncs, després de tenir uns referents sòlids, em vaig decidir a fer 

un “Walking Simulator”, un gènere de videojocs que es basen a caminar i explorar espais, on allò important de l’obra és la 

narrativa i la història. Finalment em vaig poder posar a treballar en el meu propi videojoc.

El primer pas va ser informar-me dels softwares de creació de videojocs, buscar els avantatges i desavantatges de cada un 

i comparar. Normalment, la gent que s’endinsa al món dels videojocs, comencen amb  “Unreal Engine” o “Unity”, dos progra-

mes amb versió gratuïta i molt potents per principiants. Després de consultar-ho per internet i  amb el meu company de pis, 

vaig decidir que començar a treballar amb Unity era la millor opció, ja que és una mica més fácil que l’Unreal Engine i respec-

te a il·luminació és un software superior.  

Quan ja tenia el software descarregat, només em quedava organitzar una mica les idees abans de començar a treballar 

digitalment. Així que  em vaig disposar a dissenyar els nivells a paper, per distribuir les idees que vull transmetre en tots els 

nivells. També, en aquesta etapa, em vaig dedicar a modelar tots els models 3D que sabia segur que necessitaria, però no 

amb Unity, sinó amb el Cinema 4D, un software que ja el conec bastant i tinc prou experiència per sentir-me còmode treba-

llant amb el programa. 

(imatge del procés del meu videojoc On ha anat el sol?)
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Quan ja tenia més o menys una idea de com aniria organitzat el videojoc, em vaig endinsar dins el nou món d’Unity, un 

software que no havia tocat mai. Va ser tota una fase d’aprenentatge. Això és el que em feia més por d’un principi, entrar 

en un programa que no conec i fer quelcom que no havia fet mai. Crear un videojoc és molt difícil, i m’ha quedat demos-

trat, però en general estic content de com ha anat el procés. Així que em vaig posar a mirar tutorials per YouTube sobre els 

fonaments bàsics i la interface del programa, els continguts que necessitava, àudio i il·luminació, etc. Vaig trobar una eina 

fantàstica anomenada Probuilder, una funció que et pots descarregar des de la mateixa botiga d’Unity que et facilita molt el 

tema de muntar els nivells, et permet fer terra i parets de forma molt ràpida, i et dóna la possibilitat també de fer figures 3D 

primitives com escales, esferes i piràmides.

(imatge del procés del meu videojoc On ha anat el sol?)
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Així doncs, encara controlant molt poc el software, em vaig posar a crear la primera escena, l’inici. El primer nivell és una 

habitació d’hospital on representa que el protagonista descansa en un coma induït (el jugador no ho sap fins al final).  És una 

habitació molt simple amb quatre parets, un terra, un sostre i una porta de sortida que es pot obrir si cliques la tulipa que es 

troba al centre de la sala. Al ser el primer nivell, em va costar molt,  ja que encara no dominava les mecàniques del software, 

i no m’hi sentia gens còmode. Al principi vaig posar-hi poca cosa a l’habitació, només hi havia un llit d’hospital que em vaig 

descarregar en una web on venen models 3D, un sofà i algun objecte més. Va ser quan va anar avançant el videojoc, que vaig 

sumant-hi elements, i solidificant nivell a nivell.

ESCENA 1

Després de tenir més o menys l’habitació acabada amb tots els models 3D que jo hi volia, em vaig disposar a fer la part d’àu-

dio, que és una part molt important en el meu projecte. Per fer la part del so, la meva metodologia és buscar referents per 

internet, i basar-me en aquelles situacions per crear un àudio 3D dins d’Unity.

Quan ja tinc referents busco sorolls i efectes de so en diferents pàgines en línia d’àudio sense copyright, i si no trobo el que 

busco, ho acabo buscant al YouTube. Després de tenir tots els àudios que compondran el nivell, els importo al FL Studio, un 

software de producció musical molt potent per fer aquest tipus de tasques. Et permet modificar sorolls, afegir-hi efectes, i 

crear instruments per donar més profunditat a l’àudio. Quan tinc tots els àudios modificats com els vull, passo un altre cop a 

l’Unity, i monto l’escena auditiva amb tres o quatre punts d’àudio 3D a cada nivell, perquè sigui una experiència més immer-

siva pel jugador. Després de tenir l’àudio i el 3D del primer nivell acabat, em dedico a fer la porta a través de programar un 

script que fa la funció d’obrir la porta quan el jugador clica la tulipa del mig de la sala.

CAPÍTOL 1 - ORIGEN

(imatge del procés del meu videojoc On ha anat el sol?
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Després de tot això ve un factor que abans de començar el videojoc pensava que era molt fàcil. Les textures. Ha sigut un dels 

punts més difícils del procés, texturitzar cada sala, trobar textures en línia, que aquestes textures s’adeqüin a l’espai, etc. Ha 

sigut una part que al principi em costava molt, però que de mica en mica he anat aprenent.

Ara si, el nivell de l’hospital de moment ja està acabat, més tard hi tornarem per acabar l’il·luminació global de l’escena i els 

efectes visuals de post-processing.

Escena 1 capítol 1

capítol 2

capítol 3

(L’escena 1 conté tres capítols anomenats en ordre numèric: origen, melancolia i loop.)
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CAPÍTOL 1
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Ara ens disposem doncs a crear el segon capítol, que es troba just a fora la porta de l’habitació de l’hospital.

Primer pas, pensar i esbossar com anirà el nivell, brainstorming, pluja d’idees d’àudio, i descàrrega d’objectes 3D que sé 

segur que necessitaré. Aquest nivell és una guarderia, així que em vaig descarregar taules, cadires de nen petit, i algun altre 

objecte que ajuda a decorar. Després em vaig disposar a crear l’espai físic dins del software Unity. Vaig començar pel terra, 

després per les parets i finalment per les finestres. Després de tenir tots els elements que m’havia descarregat en un principi, 

vaig veure que era un espai amb molt potencial, però que li faltaven elements que li donessin profunditat i transmetessin la 

liminalitat que busco en cada nivell. Així que em vaig disposar a crear més objectes i decoracions com ara les cartolines que 

hi ha penjades a les classes, les serpentines del sostre, i altres objectes que estan dins l’imaginari d’una guarderia estàndard.

Quan ja hi ha la part de 3D acabada, només falta l’àudio i les textures. Per la banda sonora d’aquest nivell, vaig decidir que 

era molt bona idea que el nivell tingués sons i sorolls de nen petit, així al contrastar els àudios de nens jugant, amb les 

classes completament buides de vida, l’espectador es trobarà en un estat de kenopsia on la vida de les classes ja no existeix 

encara que hi sentis els sorolls. Aquesta és la primera capa d’àudio. La segona capa, és una guitarra que emet la cançó “Paf el 

drac màgic” de manera més secundària als àudios dels infants. He posat aquesta cançó perquè és una cançó que em trasllada 

a la meva infantesa, i per transmetre a l’espectador un sentiment de nostàlgia en escoltar una cançó que molts reconeixeran 

com a part de la seva infància.

L’última capa de so de l’escena, és els efectes de so exteriors a la guarderia, és a dir, els ocellets que canten, el vent i els 

arbres movent les branques. Després de tenir tota aquesta part d’àudio, toca les textures. En aquest escenari he optat per 

uns colors molt bàsics i textures de plàstic per simular joguines i materials relacionats amb la infància. També és quelcom que 

m’ha costat molt de fer. Aquest és el segon escenari, així que encara no dominava massa com es texturitzava.

Després de fer la guarderia interiorment, vaig haver de dedicar-me a fer l’escenari exterior. El terreny el vaig fer amb una eina 

d’Unity que s’anomena Terrain Toolbox, un plugin molt útil per generar terrenys, muntanyes, valls, i també és per afegir arbres 

a l’escena. Desprès només calia posar un sol per fer ombres dins el joc, les textures de gespa que té el terreny. I finalment 

algun detall com una tomba que hi ha inscrit “NENA (2002 - 2004)” en honor en el meu hàmster amb aquest mateix nom. El 

vaig enterrar sota uns arbres que eren molt a prop de casa meva, i que ha portat a alguna anècdota familiar.

CAPÍTOL 2 - MELANCOLIA
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CAPÍTOL 2

43On ha anat el sol?



44 On ha anat el sol?

CAPÍTOL 3 - LOOP
Quan tenia l’habitació d’hospital feta, la guarderia i el terreny exterior amb el seu relleu, em vaig disposar a fer un altre 

capítol dins d’aquesta escena. Aquest nivell es basa en un laberint amb moltes parets que et porta en una habitació que 

representa la teva habitació de la infància. El laberint representa la casa on has viscut de petit, convertit un laberint, ja que 

a vegades el nostre cervell s’equivoca, aquest capítol anomenat loop és un glitch mental, un error o lapse de memòria, un epi-

sodi borrós de la seva vida que provoca que el seu record es vegi distorsionat. Per això en comptes de casa tenim un laberint, 

i per això a l’habitació, les textures dels objectes no estan carregades, i hi posa loading... , com si el cervell estigués intentant 

sense èxit recordar les textures i els colors de la infància del protagonista.

És un espai molt liminal al tenir aquestes textures tan semblants del sostre i les parets. Els colors en general de l’escena 

segueixen molt l’estètica dreamcore, i la unió de tots aquests components amb l’àudio ambient, provoca un espai amb molta 

liminalitat. En tenir aquesta escena 1 molt completa amb tres nivells dins del terreny, vaig crear el que vindria a ser la meva 

segona escena. I per arribar-hi, has de travessar el laberint i arribar a l’habitació on hi ha una tulipa daurada (com a cada 

nivell), i col·locar-te sobre la flor. Això et teletransporta a la següent escena.
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Així doncs, vaig començar a pensar com volia aquesta segona escena. És una escena purament transitòria entre la primera 

i la tercera, que a diferència de l’anterior, aquesta només té un capítol que dura tota l’escena. És un simple espai buit amb 

aparença de pàrquing que serveix per transicionar nivells. Crec que posar escenes d’aquest tipus que facin la funció de pas 

entre dos nivells ajuda al fet que el videojoc en general agafi molta més liminalitat. És un capítol on no hi ha interacció, on 

només has de caminar i arribar fins a la tulipa del pis superior. Aquest nivell, com que ja tenia una mica de pràctica amb el 

Probuilder, el vaig poder fer relativament de pressa, i en ser un espai que només està compost per habitacions de diferents 

mides, no em va suposar gaire dificultat.

La dificultat em va arribar com en cada nivell, a l’hora de posar textures. No trobava per enlloc cap material que s’adeqües 

a allò que jo volia. La meva intenció era una textura amb aparença de paret simple de formigó. Després d’estar buscant en 

diverses pàgines web, en vaig trobar una que em va marcar un abans i un després en el meu projecte. La pàgina web és 

https://3Djungle.net, una pàgina que he utilitzat molt durant tot el treball que et pots descarregar textures d’alta qualitat i de 

manera gratuïta. Allà vaig trobar finalment una que em va cridar l’atenció, molt semblant al que jo volia. Després de texturit-

zar totes les parets, terres i sostres amb el mateix material de ciment, només feia falta agregar tota la part d’àudio.

La banda sonora d’aquesta escena es basa en tres capes d’àudio amb diferents sorolls que ajuden a donar solidesa a tot el 

nivell. La primera capa és de dins les sales, un soroll constant de màquines funcionant, un simple soroll blanc de magatzem. 

Les altres dues capes d’àudio vénen de fora les sales, i és el clima. Una capa és un soroll de vent amb els aguts potenciats, i 

l’última capa que ve de més lluny és un soroll de vent bastant més greu i intens. En combinar les tres capes dins del joc, es 

crea una atmosfera molt liminal, que és exactament el que volem per aquest nivell. Un simple capítol transicional que ens 

separi la primera escena de la tercera

ESCENA 2

CAPÍTOL 4 - RITES DE PASSAGE
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El capítol 5, va ser un nivell difícil de muntar. Com a cada nivell, comencem per la part d’ideació, pensar en què vull fer, i com 

ho vull fer. Tenia la idea de fer un capítol molt relacionat amb el fenomen Kenopsia, i que el jugador experimentés aquestes 

sensacions tan estranyes en un entorn virtual. Mirant els meus apunts sobre el tema, i repassant tots aquells moments limi-

nals, el que em va cridar més l’atenció per fer-ho a realitat dins del videojoc, va ser “una ciutat buida”. Vaig pensar que podia 

ser molt adequat pel meu projecte dissenyar una ciutat sense vida, on només queda els edificis foscos i el cant dels ocells.

Així que després de dissenyar a llapis una mica per sobre les intencions d’aquest capítol vaig començar per fer els carrers i 

a organitzar la futura posició dels edificis. A través de diferents pàgines web, em vaig poder descarregar edificis sense drets 

d’autor, que vaig poder importar al Unity. Després vaig crear el terreny de gespa i el portal per accedir a la següent escena. 

Finalment, per acabar la part tridimensional, vaig posar fanals, arbres i tots els objectes de decoració que hi faltaven.

Quan ja tenia la part de 3D, em vaig disposar a texturitzar i a ambientar tot l’escenari. En aquest cas, volia que fos una atmos-

fera molt fosca i misteriosa, per potenciar el fenomen Kenopsia. El cel és d’un color molt vermellós que simula la posta de 

sol, com a la majoria de capítols, ens trobem a l’albada o la vesprada, un estat transicional entre el dia i la nit. Per solidificar 

aquest estat liminal, la banda sonora està composta per dues capes d’àudio. La primera capa d’àudio més propera al jugador, 

és un soroll de vent fred, l’únic que li queda en aquesta ciutat abandonada. I la segona capa de so és els ocells cantant, i 

quan et vas apropant a la part de vegetació, al ser un àudio tridimensional, es va potenciant el volum dels ocellets.

ESCENA 3
CAPÍTOL 5 - FASE LIMINAL
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Aquesta escena és la meva preferida, i un dels capítols que hi he dedicat més hores. La idea d’aquest nivell era fer un escenari 

que representi una festa on ja no hi queda ningú. En aquest nivell volia parlar de les vies d’escape, aquells mètodes que 

prenem per esbargir la ment i sortir de la realitat. Així que després de rumiar sobre el capítol em vaig posar a dissenyar amb 

el Probuilder com en tots els nivells. En aquest cas, al ser un escenari natural exterior, vaig començar important el terreny. 

Després de tenir un terreny estable on poder muntar l’escena, em vaig posar a dissenyar amb el Probuilder la infraestructura 

d’un castell medieval. En aquest cas, cap dels elements tridimensionals que apareixen en aquesta escena els he dissenyat jo 

utilitzant el Cinema 4D. Per exemple els altaveus on hi ha la festa, els elements i controladors del DJ, i les altres decoracions 

que omplen el nivell.

Després de tenir la part de 3D acabada, em vaig disposar a texturitzar, i a il·luminar tot el nivell. L’estètica d’aquest nivell la 

trobem en els colors càlids de l’ambient, com en una bona festa, el sol està a punt de sortir, i hi vaig posar alguns materials i 

textures amb emissió de llum, perquè el nivell sembli menys real i s’apropi més a un somni, i així també segueixo amb l’estè-

tica liminal del dreamcore.

La part d’àudio en aquest capítol l’he treballat molt, com que és una festa i hi ha uns altaveus molt grans, el jugador té una 

clara informació visual d’on ha de provenir aquest àudio. Així que la part sonora tridimensional en aquest nivell és més ela-

borada que en els altres capítols perquè sigui una festa més creïble i més immersiva per l’espectador. La cançó que sona de 

fons, com en tots els altres nivells l’he produït jo amb el software Fl Studio.

ESCENA 4
CAPÍTOL 6 - THIS IS NOT A DREAM
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Aquest és el capítol següent a la festa, així que després d’una nit de vicis i males decisions, en aquest nivell ens hi trobem 

només tristesa. Un cop de realitat, la ressaca emocional i els crits d’ajuda d’algú que se sent atrapat dins dels records. Per 

aquest nivell tenia la idea de fer un capítol molt tenebrós i fosc, on l’objectiu del nivell fos pujar una muntanya. Aquella mun-

tanya que va fer que caigués per un barranc i entrés en coma. Així doncs, vaig començar creant un terreny amb l’eina Terrain 

Toolbox com en cada nivell. A partir d’aquí, vaig anar explorant i jugant amb el software fins que vaig aconseguir modelar des 

de un terreny completament pla fins a una muntanya amb els seus relleus i les seves textures naturals. En aquest nivell no hi 

ha construcció, és simplement una muntanya, així que la part 3D del capítol era relativament senzilla. Només vaig haver de 

modelar decoració com per exemple algunes roques, la creu de dalt del cim, i altres petits objectes que ajudin a profunditzar 

la peça. Una part important d’aquest capítol són els fragments de text que et vas trobant pel camí. Són frases curtes que 

expliquen la situació i els sentiments del protagonista.

Després de texturitzar tot el terreny i dibuixar el camí pel qual el jugador ha de passar em vaig disposar a crear la part 

d’àudio. En un primer moment, aquest capítol estava compost per una capa d’àudio d’ocells cantant, una capa d’àudio de 

vent fred i molt fort, i una última capa d’una cançó que t’anava acompanyant durant l’excursió. I després de valorar-ho amb la 

meva tutora del projecte, vaig arribar a la conclusió que era molt millor arribar al cim sol, sense cap música que t’acompanyi, 

així potenciem la liminalitat del nivell. Així que la part d’àudio es basa en aquestes dues capes de so ambient natural de vent 

fort i ocells.

ESCENA 5

CAPÍTOL 7 -DECADÈNCIA
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Aquest capítol el volia utilitzar per fer un museu on representa que el protagonista pot veure records importants del llarg 

de la seva vida en mode de fotos penjades a la paret, com si fós un museu dels records de la seva vida. Aquest capítol volia 

que fos molt contrastat respecte al capítol anterior, i en comptes de ser tenebrós i fosc, aquest és molt càlid i amable. La 

part tridimensional d’aquest nivell és bastant complexa, ja que dissenyar i portar a terme el museu dins el joc, em va resultar 

bastant laboriós. És un edifici amb moltes cantonades i detalls, i em va demanar bastantes hores de modelatge. Pel contingut 

del museu, és a dir per les fotos penjades a les parets, he agafat fotografies i moments aleatoris de la meva vida, i a cada foto 

que hi surt alguna figura humana hi he pixelat les cares. És la manera que tinc en aquest nivell per explicar que el protago-

nista està en coma i no acaba de trobar accés a la seva memòria. Per això tots aquests moments estan censurats. La part 

exterior del museu és una platja amb dunes de sorra molt grans que vaig haver de modelar també amb el Terrain Toolbox. 

Les textures són totes molt suaus amb colors càlids que segueixen l’ambientació de platja.

L’àudio està compost per una primera capa de so de les onades del mar rebotant contra la sorra de la platja. Hi ha una sego-

na capa de vent molt suau que acaricia la sorra, i per últim ens trobem una melodia de piano molt bonica i suau, el volum es 

va elevant a poc a poc quan entres al museu.

ESCENA 6
CAPÍTOL 8 - RECANÇA
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El capítol 9, és un nivell dins de l’escena del museu, una continuació del nivell anterior. Aquest nivell, però, només està format 

per un passadís amb 5 fotografies penjades a la paret i 5 llums al sostre que ajuden amb la il·luminació de l’escenari. La 

funció d’aquest breu capítol és comunicar a l’espectador que el protagonista es troba en coma. Aquestes 5 fotografies en fila, 

són fotogrames extrets de la memòria del jugador del dia que va anar a pujar la muntanya del capítol 7, i va tenir un accident 

quasi mortal que el va deixar en coma. I això s’explica en una cartel·la al costat de la primera foto recreant el d’una obra d’art 

professional de qualsevol museu. Quan ja has vist les 5 fotografies pots seguir avançant de nivell trepitjant la tulipa daurada 

que hi ha al final de cada escena.

Com que aquest capítol, és una continuació de l’anterior, les textures, la il·luminació i el so, i totes aquestes característi-

ques són les mateixes que les del capítol 8. És simplement una habitació del museu per informar el jugador de la situació, i 

avançar ràpidament cap a la següent escena.

CAPÍTOL 9 - LA CAIGUDA
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L’escena 7, està composta pels capítols 10, i 11.

Els capítols d’aquesta escena, abans de crear-los, volia que tinguessin una estètica cyberpunk, amb molts elements electrò-

nics, i una estètica molt fosca i tecnològica. Però vaig arribar a la conclusió que si buscava una direcció artística més neta, 

blanca i tranquil·la, seguia amb l’estètica liminal de tots els nivells, i podia aconseguir aquesta atmosfera dreamcore que ens 

segueix durant tot el joc. Representa que en aquest capítol, ens trobem dins del cervell del protagonista moments abans de 

prendre la decisió de si vol seguir somiant o si vol sortir del llit.

Tridimensionalment, aquest capítol es basa en un passadís en línia recta que ens porta fins al capítol numero 11, on el 

jugador prendrà la decisió. Aquest capítol és un altre d’aquests espais liminals que serveixen com a transició, d’un punt del 

videojoc fins al següent.

ESCENA 7
CAPÍTOL 10 - FASE REM
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Arribem al capítol final, la sentència.

Aquí encara seguim a la mateixa escena que en el capítol anterior, només canviem d’escenari. La il·luminació és la mateixa, 

els materials i els sorolls són els mateixos, només canvia el capítol. Aquest espai, com l’anterior, representa que és el cervell 

del protagonista, i està format per un edifici molt gros de 6 parets, i sense sostre, un terreny molt ampli i càlid amb arbres i 

tulipes daurades, i al centre de l’hexàgon hi ha dues portes. Una porta té un cartell al costat que hi posa “Seguir somiant” i 

a l’altre hi posa “Despertar”. El jugador pot entrar en alguna d’aquestes portes i cada una el teletransportarà en un final del 

joc diferent. Aquest capítol, com tots els altres, l’he dissenyat fent el mateix procés. Primer la part d’ideació, després la part 

tridimensional, la texturització, i per últim sempre la banda sonora i efectes d’àudio.

En aquest cas la part de texturització i il·luminació, he elegit colors molt clars perquè l’escena en general s’assembli al cel, 

com si haguessis mort i estiguessis a punt d’entrar a les portes del cel. Com que és el final, aquell lloc on el jugador porta tot 

el joc intentant arribar, està ple de les tulipes que ja hem vist un cop en cada capítol.

El so d’aquesta escena és bastant simple. Com que representa que el jugador es troba en un escenari semblant al cel cristià, 

el silenci i la tranquil·litat són essencials per aquest tipus d’escenaris. Per tant primer l’espectador sentirà un soroll molt suau 

d’ocellets cantant, i de mica en mica que es vagi acostant al centre del gran escenari, anirà sentint cada cop més fort unes 

notes cantades per veus agudes d’àngels.

CAPÍTOL FINAL - SENTÈNCIA
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Aquest és el primer final del joc. Després d’entrar per la porta “despertar” del nivell anterior, apareixes en aquesta escena, que 

és exactament la mateixa habitació del primer capítol. L’habitació d’hospital on has estat tant temps en coma. Aquest cop, 

però, no hi ha porta. Representa que el cos del protagonista no té la suficient força per despertar, i es queda sempre més 

atrapat en aquest estat de transició entre la vida i la mort. Mai més podrà sortir d’aquesta habitació.

L’única emissora d’àudio d’aquesta escena, és l’aparell electrònic que et mesura els batecs del cor, que també hi són a l’inici 

del videojoc.

ESCENA 8 - DECISIÓ “DESPERTAR”
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El segon final del joc, és una mica més agradable. Quan el jugador triar la porta de “seguir somiant”, es teletransporta en un 

escenari molt curiós que es basa en un terreny de sorra de platja completament pla, amb un sol molt gros que il·lumina tota 

l’esplanada. Al centre d’aquest desert hi ha també l’habitació de l’hospital del principi amb tots els elements però sense les 

parets. És un final més poètic i bonic que representa que el pacient ha acceptat el seu destí i sap que no sortirà mai d’aquest 

estat liminal en el que es troba. Representa la mort del protagonista. Com que està somiant, la lògica no està desperta, per això 

és un escenari molt irreal i fictici. El joc acaba quan el jugador va caminant fins a la tulipa gegant que hi ha uns metres més 

endavant en direcció al sol.

En aquesta escena, l’àudio està compost per a una primera capa d’onades de mar, per apropar l’espectador a la platja i perquè 

és un soroll molt relaxant. La segona capa d’àudio és també l’aparell electrònic que et marca els batecs fins al flatline, el so de 

la màquina médica quan s’atura el cor. Finalment, al cap de 15 segons es començarà a escoltar una melodia molt relaxant amb 

piano, per acabar el joc.

ESCENA 9 - DECISIÓ “SEGUIR SOMIANT”
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En el moment que ja tenia tots els escenaris del tot completats i amb tots els seus elements, havia de començar l’etapa de 

connectar totes les escenes, i anar polint els detalls que s’han de millorar. Així que vaig fer un script programat amb el sof-

tware “Visual Studio”. Aquest script té una funció que fa que quan s’aplica a un objecte, en el meu cas una tulipa, el jugador 

si passa per sobre la tulipa el teletransportarà a una escena específica. És bàsicament una funció de teleport fins a l’escena 

que jo li especifiqui. Amb això programat, només era qüestió de posar aquesta funció a totes les tulipes de final de nivell, i 

especificar en cada flor quina escena era la següent. Així és com ha sigut la manera que he utilitzat per fer les transicions de 

nivells, a través de tulipes daurades.

ÚLTIMS RETOCS I MENÚ PRINCIPAL 

Perquè tots els nivells tinguessin un nivell d’il·luminació adequat i coherent, vaig haver de fer un mapa de llum a cada escena. 

És a dir, el programa et fa un escàner de la llum que hi hauria d’haver a l’escena, i t’ho converteix en un material que es repar-

teix per tota la superfície. Bàsicament, és convertir la il·luminació global de l’escena en un material, que s’incorpora automàti-

cament per tota la superfície i objectes. Això també ajuda molt per optimitzar el funcionament de l’ordinador i que el joc tiri 

més de memòria, fent així que la jugabilitat sigui més agradable, i els frames per second més estables.

El següent pas va ser fer el menú principal que surt quan obres el joc. Aquest pas és relativament senzill, hi ha molts tutorials 

en línia sobre el tema. Tots els jocs tenen un menú per on pots navegar pels diferents nivells, sortir del joc, canviar algunes 

opcions... Així que a través d’una mica d’investigació vaig crear un panell de botons amb els noms de cada capítol, i vaig 

enllaçar aquests botons amb els capítols respectius. Després vaig afegir també un botó per començar el joc directament des 

del capítol 1, i un altre botó per sortir de l’aplicació.
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(imatge del menú principal)
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POST-PROCESSING 

- Motion blur: és un efecte distorsionador que fa que tot alló que tingui moviment, es difumini una mica i 

per tant, fa que la càmera es mogui d’una manera més humana i més natural.

- Bloom: el bloom és el component que fa que es vegin les llums, i la i·lluminació   sigui sempre l’ade-

quada. Totes les lampares, faroles o qualsevol tipus de objecte que emet llum, no funciona si el bloom de 

l’escena està desactivat.

- Grain: el grà és un efecte visual que simula un efecte retro. És un component que m’interessa molt en 

aquest projecte, ja que et fa recordar a la sensació nostàlgica de les càmeres antigues, i aixó és un efecte 

visual que ajuda molt aprofundint la peça final. Són uns petits punts que es van generant a la pantalla i fan 

que el videojoc sigui més estétic i liminal.

- Vignette: aixó és una capa de post-processing que fa que els contorns de la pantalla es vegin més foscos, 

i crea un efecte vinyeta, que ajuda a que el jugador se senti més submergit en lèxperiéncia

- Chromatic aberration: L’ultim component, chromatic aberration crea unes distorsions i agrega colors a 

les cantonades de la pantalla, per potenciar l’efecte vinyeta, i per solidificar aquests moviments bruscos de 

càmera.

Quan ja tenia tot això fet, vaig aplicar una capa de post procesing a totes les escenes. El post-processing és un procés que 

aplica filtres i efectes visuals a les imatges del videojoc. Abans d’enviar les imatges al monitor, el joc renderitza les imatges 

dos cops, una amb la imatge primitiva, i fa un altre render amb la capa post-processing, i això desprès s’envia al monitor. És 

posar uns efectes visuals a la càmera del jugador per millorar l’experiència, els colors i l’estètica del videojoc. És una manera 

perquè tots els nivells tinguin la mateixa direcció artística, i la peça final tingui més solidesa.

Els efectes que he agregat gràcies a la capa de post-processing són:

(imatge del component Post-Processing dins d’Unity)
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Així es veu l’escena sense Post-Processing

Així es veu l’escena amb Post-Processing 
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Després de tenir el post-processing enllestit, només em queda un pas per tenir ja el videojoc enllestit. Aquest últim pas és 

crear l’executable. L’executable és l’arxiu .exe que serveix per obrir el joc. És a dir, fer l’executable, és exportar des de l’Unity la 

peça final perquè ja s’hi pugui jugar. Actualment des del meu PC no tinc la funció per exportar per a dispositius amb sistema 

operatiu iOS, només podrà ser jugat des de Windows. És un aspecte que vull tenir millorat de cara a la presentació, que el 

meu projecte tingui més compatibilitat amb altres sistemes operatius.

Després de tenir l’executable, ja tenia el joc enllestit. Ara és el moment de jugar-hi, i de compartir el projecte.

(Imatge de la carpeta amb tots els arxius necessaris per poder jugar al videojoc)
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CONCLUSIONS

Per començar, el fet de treballar amb noves tècniques i eines i endinsar-me al món del videojoc m’ha fet veure un altre cop, 

que el disseny audiovisual no es queda en els curtmetratges i els videoclips. El món del disseny és un món enorme ple de 

tècniques i eines disponibles per a tothom, i sé perfectament que tot allò que vulguis fer, si hi poses les hores que et dema-

na, ho pots aconseguir. Vivim en un món on internet ha fet una tasca massiva a l’hora de compartir informació i coneixe-

ments, fins al punt que jo a la meva habitació amb el meu portàtil sense tenir absolutament cap coneixement de programa-

ció ni cap mena d’experiència amb els softwares de disseny de videojocs, pugui arribar a crear un videojoc amb condicions. 

Aquest és el primer projecte que faig d’aquest estil, no havia fet mai un projecte amb interactivitat, i ara ja sé que no serà 

l’últim. Estic motivat i amb ganes de seguir aprenent el software d’Unity i seguir creant contingut i experiències.

Sortir de la meva zona de confort, haver-me de barallar amb programació, haver-hi de dedicar tantes hores ha sigut tot un 

repte, m’ha fet veure que en els videojocs hi ha molta més feina de la que em pensava. Estic molt content de seguir alimen-

tant el meu coneixement i de cada dia tenir més tècniques i eines sota la màniga. Sortir de la zona de confort no és fàcil per 

ningú, però quan hi surt et dóna recompenses que no hauries aconseguit mai si t’haguessis quedat a la teva zona segura. 

Són mons nous que t’aporten coses noves. Jo crec que els meus coneixements d’edició i gravació de vídeo són bastant ele-

vats, i podria haver fet perfectament un videoclip i quedar-me a la meva zona de confort, però és quan experimentes noves 

eines i proves noves tècniques quan de veritat aprens la magnitud del món del disseny i de les possibilitats que tothom té al 

tenir internet i un ordinador. Crec que ha sigut un treball molt arriscat i m’hagués pogut sortir molt malament. Hi havia dies 

molt tristos d’intentar aprendre el programa sense èxit, i dies que no tenia motivació ni les ganes de tirar endavant, però per 

sort aquests no han sigut la majoria de dies. Qui ni arrisca no pisca, ha sigut un treball molt arriscat, però sense risc no hi ha 

èxit. Sense risc no hi ha noves experiències. I sense risc no hi ha coneixement.

Crec que he aconseguit transmetre la sensació de molts joves que com mateix ens sentim un no-lloc, en un estat liminal i 

amb l’angoixa de sentir-nos sense present ni futur. I el fet que sigui un videojoc m’agrada perquè som una generació que 

hem crescut amb els jocs, sovint som criticats per les hores que hi dediquem i en canvi ha estat una eina d’evasió durant un 

llarguíssim confinament. Els videojocs sempre han sigut una part important de la meva vida i actualment és una de les me-

ves vies d’escape la qual utilitzo habitualment. Quan estic molt saturat, quan estic cansat i no puc més, jugar una estona amb 

els meus amics m’ajuda a relaxar-me i a trobar la diversió quan no la trobo enlloc més. Com he dit a la introducció, aquest ha 

sigut un projecte d’autoteràpia. Un projecte el qual he fet servir per expressar les meves emocions que fa tant temps guardo. 

On ha anat el sol? Ha sigut un projecte per deixar-me anar, un espai on he tingut la llibertat per crear allò que jo volia, i expli-

car la meva tristesa d’una forma poètica.
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Transmetre sentiments i emocions a través d’imatges, so i poder per primera vegada en un treball meu aplicar-hi la capacitat 

d’interacció ha sigut una experiència única. Estic segur que sempre més recordaré aquest projecte, ha sigut un treball molt 

llarg i difícil de fer, però ha valgut la pena. Aprendre coses noves sempre costa molt, i com he dit abans, fer el projecte de fi-

nal de grau sobre quelcom que no has experimentat mai, és arriscat. Hi ha hagut dies que m’he penedit triar aquest projecte, 

hi ha hagut dies molt difícils on no em sortia allò que volia fer, i on em costava trobar motivació, però puc dir amb certesa 

que estic molt content del meu procés de TFG i estic molt orgullós de la meva peça final.

Vaig començar pensat que tenia pocs objectius per assolir amb el meu treball de final de grau, però en canvi ha estat un 

procés que en l’àmbit personal m’ha mantingut entretingut durant la meva recuperació del genoll. Ha sigut una etapa difícil 

tan acadèmicament com emocionalment, i estic content que hagi acabat, però recordaré aquest últim semestre com un gran 

aprenentatge i una gran prova d’esforç. Una autoteràpia que ha funcionat.

Acabo com començo, agraint a totes aquelles persones que m’heu ajudat durant aquests quatre anys de carrera. Als meus 

amics de Moià, per ajudar-me quan ningú més ho pot fer, i per recolzar-me en tots els meus projectes i motivacions, fan que 

la vida passi més fàcil. Als meus amics de Barcelona que hem compartit una carrera universitària que no ha sigut pas fàcil, 

per inspirar-me i aconsellar-me, compartir coneixements amb gent tan bonica ha sigut el millor de la facultat. Però sobretot 

agraeixo aquest projecte i la meva carrera universitària a la meva família. Als meus pares per haver-me educat de la millor 

manera que es pot educar un fill, i per recolzar-me i acompanyar-me en tots els aspectes de la meva vida, tant com acadè-

mics com personals. I als meus dos germans per ser molt bons companys de vida i per haver experimentat tants moments 

junts.

Moltes gràcies.
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