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INTRODUCCIÓ 

 

Després del gran creixement de la indústria en els darrers anys, alguna cosa deu 

estar canviant també en la percepció social dels videojocs si l’exministre de Cultura 

francès, Ronald Donnedieu de Vabres, va afirmar recentment que s’han de 

considerar com un nou art, i es va autoproclamar “el ministre dels Videojocs”.1 

 

Ja no es tracta només de declaracions ben intencionades, sinó de polítiques 

públiques reals i efectives per donar suport a la producció. El govern francès ha 

començat a subvencionar la indústria nacional amb ajudes que podran cobrir el 

20% dels costos de producció de videojocs amb una dimensió cultural, fins a arribar 

a 3 milions d’euros.2 

 

De manera similar a com va succeir en el cinema a mitjans del segle XX, França 

sembla ara reivindicar en la jove indústria del videojoc un paper més enllà del de 

simple espectadora o jugadora (en definitiva, consumidora), amb la diferència que, 

si hi ha un Hollywood dels videojocs, aquesta vegada no estaria només als Estats 

Units sinó també al Japó. 

 

Aquests nous corrents en les polítiques de l’audiovisual a la UE semblen apuntar 

cap a canvis interessants, que convindrà resseguir de prop, en el futur de la 

indústria europea del videojoc. En aquest context, algunes qüestions sorgeixen, 

inevitablement, en l’àmbit específic de l’audiovisual català, qüestions com les 

següents: en quina situació es troba actualment el sector dels videojocs a 

Catalunya?, i quines perspectives de futur té aquí la producció de videojocs? 

 

Per abordar amb garanties aquestes qüestions, en primer lloc és convenient revisar 

els orígens històrics de la producció de videojocs a Catalunya, i com ha evolucionat 

fins als nostres dies. Per aquest motiu, la primera part d’aquest treball proposa una 

aproximació als inicis del desenvolupament de videojocs al nostre país. A 

continuació, la segona part de l’estudi abordarà la situació actual del sector a 

Catalunya. Per tal d’assolir aquests objectius, s’ha entrevistat una sèrie de 

responsables d’algunes de les principals companyies catalanes del sector.3 

                                                 
1 Font: Meristation. En línia: www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw454f0f8a4b080&pic=GEN 

2 Ibíd. 

3 L’autor vol agrair la col·laboració de les persones següents: Daniel Sánchez-Crespo (Novarama), Josep 
Quingles (Gaelco), Isidro Gilabert (Virtual Toys - Barcelona), María Teresa Cordón (Ubisoft - Barcelona), 
Óliver Méndez (Planeta de Agostini Interactive), Antonio Rabanera (Gameloft - Barcelona), Gerard 
Fernàndez (Microjocs), i Nacho García i Alberto González (Abylight). 
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La indústria del videojoc es pot dividir en tres segments de producció fonamentals: 

els estudis de desenvolupament, que porten a terme la part creativa de la 

indústria; les companyies d’edició/publicació i distribució i, finalment, les 

companyies propietàries de les videoconsoles, que, a banda del disseny i la 

fabricació de les seves plataformes de joc, també solen involucrar-se en tasques 

d’edició de jocs. 

 

En aquest sentit, val a dir que la revisió històrica que es presenta aquí no pretén 

ser exhaustiva, ja d’entrada perquè se centra en un àmbit molt específic del sector: 

el desenvolupament de videojocs. D’altra banda, cal tenir en compte que queda 

encara un llarg camí per poder anar conformant una història detallada sobre el 

sector dels videojocs a Catalunya. Així doncs, l’aproximació que aportem aquí s’ha 

de tenir en compte només com una pedra de toc i, en tot cas, com una invitació a 

futures investigacions.  
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PART I 

ASPECTES SOBRE ELS ORÍGENS DEL DESENVOLUPAMENT DELS 

VIDEOJOCS A CATALUNYA (1983-1993) 

 

1. Els invasors arriben a Catalunya. Inicis de Tecfri 

 

El 1978, durant l’auge dels videojocs de pagament per partida o coin-op (de coin-

operated), al Japó van començar a desaparèixer monedes. Els bitllets continuaven 

circulant amb normalitat, però les monedes era com si s’estiguessin volatilitzant; 

escassejaven cada cop més, de manera alarmant, i ningú no entenia per què... Fins 

que es va descobrir que la causa era un videojoc, un simple videojoc en blanc i 

negre que consistia a matar marcians invasors, anomenat Space Invaders. 

 

Llançat al mercat per la companyia Taito, Space Invaders va esdevenir el 

matamarcians més famós de la història, i se’l considera un dels principals 

antecedents del videojoc modern: tot i que de manera molt senzilla, el joc de Taito 

incorporava ja un cert rerefons narratiu (inspirat en La Guerra dels Mons, de H. G. 

Wells) i un augment progressiu del nivell de dificultat, que generava cert suspens 

en el joc. 

 

Davant del furor que va desencadenar Space Invaders al Japó, el govern es va 

veure obligat a incrementar la tirada de les monedes necessàries per jugar-hi. Era 

el “boom” dels videojocs. 

 

A partir d’aquell èxit, els salons recreatius, que aplegaven diversos videojocs de 

pagament per partida, van començar a proliferar com bolets arreu del món. Els 

salons recreatius, anomenats video arcades en anglès per la seva habitual forma de 

galeria, van esdevenir un dels espais d’oci més freqüentats pels joves (sobretot els 

nois) al llarg dels anys vuitanta.  

 

En aquella època, a Catalunya, dos estudiants d’enginyeria, Xavier Valero i Josep 

Quingles, que compartien la passió pels videojocs, van començar a treballar en una 

empresa de Viladecans anomenada Videogame. 

 

Videogame no era una empresa de disseny ni desenvolupament de videojocs, i 

tampoc no era una companyia de publicació o distribució tal com s’entenen avui. El 

paper de Videogame consistia, fonamentalment, en l’acoblament de components 

dels jocs d’arcade que arribaven a Catalunya des del Japó, i a traduir els rètols dels 
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jocs al castellà. Era, certament, un petit esglaó de la cadena de muntatge, però 

Valero i Quingles van poder aprendre d’aquesta manera com estaven fets per dins 

els millors videojocs del moment, els videojocs japonesos. 

 

El 1983, Valero i Quingles van passar a treballar a Desystem, una empresa amb 

més ambicions en el sector, ja que pretenia desenvolupar els seus propis jocs. 

Aquesta companyia estava situada al carrer Berlín de Barcelona, i comercialitzaria 

els seus videojocs amb el nom de Tecfri. 

 

Aquell any, el 1983, va ser quan Xavier Valero i Josep Quingles, juntament amb 

Luis Jonama, van començar a treballar en el primer videojoc d’arcade desenvolupat 

a Catalunya, que seria comercialitzat internacionalment: un videojoc anomenat 

Ambush. Es tractava d’un joc que partia del plantejament reeixit de Space 

Invaders: el jugador havia de pilotar una nau amb l’objectiu de derrotar enemics 

extraterrestres. En aquest cas, el jugador primer havia d’esquivar o d’eliminar una 

pluja de meteorits i cometes per, després, enfrontar-se als plats voladors 

adversaris. Però ja no era una nau ancorada a la part inferior de la pantalla, com al 

joc de Taito, sinó una nau amb més mobilitat. En el joc de Tecfri s’oferien 

prestacions gràfiques d’avantguarda en aquella època: per exemple, un flux continu 

d’estels al fons de la imatge recordava l’èxit Galaxian (Namco, 1979); en aquest 

cas un flux centrífug, que oferia una major sensació de profunditat de l’espai. 

D’altra banda, una enginyosa variabilitat de la mida relativa dels objectes, tant per 

part dels meteorits com dels plats volants, reforçava la sensació d’avançament en 

profunditat a través de l’espai.  

 

Ambush (Tecfri, 1983), el primer videojoc coin-op desenvolupat en una 
companyia catalana que va assolir comercialització internacional. Font: MAME. 
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La meritòria factura d’Ambush no va trigar gaire a cridar l’atenció dels caçatalents 

japonesos. Una empresa anomenada Nippon Amuse va comprar els drets de 

comercialització del joc de Tecfri, i això va significar l’impuls definitiu de la 

companyia. 

 

Després del primer triomf, el trident format per Valero, Quingles i Jonama va 

produir, els dos anys següents dos videojocs més de modalitat coin-op: Hole Land 

(Tecfri, 1984) i Crazy Rally (Tecfri, 1985). 

 

Hole Land era una versió trasplantada al gènere shooter4 d’aquell clàssic joc no 

electrònic que consistia a colpejar amb una maça els talps anaven traient el cap per 

una graella plena de forats. En el joc de Tecfri, el jugador controlava un personatge 

que, des del fons de la pantalla, havia de disparar contra els talps (estrictament, 

uns alienígenes amb forma de bola), abans que poguessin arribar a la part baixa de 

la pantalla i matar el protagonista. Així doncs, la mecànica “dansa de la mort” 

descendent de Space Invaders tornava a ser font d’inspiració dels dissenyadors 

catalans, tot i que traslladada a un entorn completament diferent. 

 

D’altra banda, Crazy Rally va suposar un retorn al gènere de conducció que havia 

proporcionat l’èxit d’Ambush. Aquesta vegada, però, es tractava d’un joc de curses 

automobilístiques, amb perspectiva zenital. 
 

 
Hole Land (1984) i Crazy Rally (1985), dos videojocs de Tecfri 

que van contribuir a consolidar la companyia. Font: Arcade History. 
 

Mentre Ambush, Hole Land i Crazy Rally es feien un lloc als salons recreatius, un 

nou fenomen començava a irrompre en el sector dels videojocs a Catalunya: el 

desembarcament de l’ordinador domèstic ZX Spectrum. 

                                                 
4 El clàssic gènere de videojocs d’acció basats a fer punteria i disparar contra hordes d’enemics.  
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2. New Frontier i Positive: els aventurers de l’Spectrum 

 

Dissenyat el 1982 per l’inventor britànic Sir Clive Sinclair, el ZX Spectrum va causar 

tota una revolució en el món dels videojocs, sobretot a Europa. 

 

Els baixos costos de producció que permetia el petit enginy de Sinclair, en contrast 

amb les màquines recreatives, van generar un gran interès per al desenvolupament 

amateur dels videojocs entre els joves aficionats a la informàtica. D’aquesta 

manera, al voltant del ZX Spectrum va començar a gravitar un grup d’estudis 

britànics de desenvolupament formats per joves plens de noves idees, que van 

portar una ràfega d’aire fresc a la indústria.  

 

Eren els anys dels jocs en casset i llargues esperes davant la pantalla fins que 

l’ordinador acabava de carregar els jocs; els anys de jocs com Atic Atac (Ultimate, 

1983), Manic Miner (Bug-Byte, 1983) o Daley Thompson’s Decathlon (Ocean, 

1985). 

 

Paral·lelament, va començar també l’era de les consoles domèstiques, amb 

Nintendo Entertainment System i el popular joc Mario Bros (Nintendo, 1983). Però 

aquest sector presentava una complicació per als joves aficionats a la programació: 

es requerien una sèrie de permisos i d’eines de desenvolupament que només podia 

concedir l’empresa propietària de la consola. Això, des d’aleshores i encara en 

l’actualitat, va situar el desenvolupament de jocs per a ordinador com un territori 

més accessible per als dissenyadors que volien començar a treballar amb certa 

autonomia creativa en el sector. 

 

El ZX Spectrum va arribar a Espanya el 1984, i molt aviat van començar a sorgir 

petits grups de desenvolupament que intentarien emular aquells llegendaris estudis 

britànics. Alguns d’ells, com Dinamic, Topo Soft i Opera Soft, van assolir força èxit, 

fins al punt que se sol considerar la segona meitat dels anys vuitanta com l’època 

daurada del software d’entreteniment espanyol (Rodríguez, 2003).5 La majoria 

d’aquests estudis capdavanters a Espanya estaven localitzats a Madrid, però un 

parell d’estudis catalans va aconseguir també fer-se un lloc entre les principals 

companyies espanyoles de l’època: New Frontier i Positive. 

 

                                                 
5 Font: RODRÍGUEZ, F. Historia del software español de entretenimiento. A: MSDOX. 2003. En línia: 
www.msdox.com/reportajes/historiasoftesp210203.php. 
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Fútbol (A. Freixanet, 1986). Font: Speccy.org / 
Micro Hobby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Frontier, tal com ho explica Isidro Gilabert, un dels integrants de la companyia 

des dels seus inicis, va ser, en certa manera, el producte dels somnis d’un 

“visionari” anomenat Ángel Badia, que creia que aquelles pantalles plenes de 

marcians, saltimbanquis i coloraines 

serien el futur de l’entreteniment 

audiovisual. Amb aquesta idea al cap, 

Badia va aconseguir reunir una colla de 

joves apassionats del ZX Spectrum i els va 

proposar que comencessin a crear els 

seus propis jocs.  

 

D’altra banda, el 1986, un jove aficionat a 

la programació, Antoni Freixanet, va crear 

un joc de futbol per a Spectrum, el codi de 

programació del qual seria publicat a la revista Micro Hobby (núm. 71, 1986). 

Freixanet va continuar programant en solitari, fins que va participar en la creació de 

Positive, una de les companyies catalanes pioneres en produccions per a Spectrum 

que rebria més reconeixement en aquella època, juntament amb New Frontier. 

 

Arribem així al 1988. A les ràdios espanyoles sonaven encara els grups de la 

“movida” madrilenya. Entre ells, un grup anomenat Aviador Dro jugaria un curiós 

paper en la història de la producció de videojocs a Catalunya.  

 

Aviador Dro s’havia erigit des de feia uns anys com a estendard del “pop electrònic” 

a Espanya i, per instint comercial o simplement per avatars del destí, alguns dels 

seus membres van fundar un dels primers segells de distribució de videojocs 

d’Espanya: Dro Soft. 

 

L’hivern de 1988, a Santa Coloma de Gramenet, en un entorn d’amics i encara 

sense formalització com a empresa, els joves de New Frontier van crear el seu 

primer joc d’ordinador: Time Out. Es tractava d’un senzill joc de pistolers, amb la 

particularitat que el seu protagonista es veia atrapat en un viatge a través del 

temps, potser inspirat en la famosa pel·lícula dels anys vuitanta de Robert 

Zemeckis: Regreso al futuro (1985). 

 

La creació d’un joc complet per ZX Spectrum en un estudi de desenvolupament 

català va arribar a oïdes dels músics i alhora distribuïdors de videojocs de Dro Soft, 

que van decidir adquirir els drets de comercialització de Time Out.  
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Time Out (New Frontier, 1988), potser el primer videojoc per a ZX Spectrum 

desenvolupat a Catalunya que va ser comercialitzat. Font: World of Spectrum. 

 

Però els inicis de New Frontier no serien fàcils. La tradicional benevolència de les 

revistes especialitzades líders a Espanya amb les produccions d’estudis nacionals no 

es va fer extensiva a l’opera prima de New Frontier. La crítica de Time Out a la 

revista Micro Manía començava de la manera següent: 

 

“Si algo llama la atención de este programa es que tipifica de forma extraordinaria 

el concepto de falta de jugabilidad. Es el clásico exponente de un programa con 

buenas intenciones, gráficos correctos, movimiento aceptable y argumento válido 

que no acaba de cuajar porque simplemente no induce a jugar, resultando bastante 

frustrante y aburrido.” (MicroManía: núm. 7, desembre de 1988).6  

 

No només la crítica especialitzada, sinó també els pares d’algun dels nois de New 

Frontier van causar alguns sotracs en les il·lusions dels joves dissenyadors. Isidro 

Gilabert recorda que, un dia, el pare d’un dels membres del grup el va fer fora de 

casa després d’una forta discussió, perquè no volia ni sentir a parlar que el seu fill 

es dediqués a la “diabòlica” feina de dissenyar videojocs. 

 

Mentrestant, a Positive van crear el seu primer joc per a Spectrum: Enchanted 

(Positive, 1989), un senzill joc de pinball. Des del llançament al mercat 

d’Enchanted, els nois de Positive no es van separar dels seus Spectrum, fins al punt 

de publicar tres jocs més aquell mateix any: Rath-Tha, Mambo i Dimensión Omega. 

Els primers jocs de Positive es caracteritzaven per alguns particulars tocs d’humor: 

per exemple, als títols de crèdit inicials de Rath-Tha es recordava irònicament al 

jugador si ja s’havia recordat de fer els deures.  

 

                                                 
6 Font: Computer Emuzone. En línia: www.computeremuzone.com. 
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Rath-Tha (1989) i Mambo (1989), dos dels primers jocs per a Spectrum de la companyia Positive. 

Font: World of Spectrum. 

 

Positive continuaria creant jocs per a Spectrum a principis dels anys noranta, però 

dels dos estudis pioners a Catalunya que van assolir més reconeixement en el 

mercat, New Frontier seria el que aconseguiria consolidar-se amb major fortuna en 

la dècada següent. 
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3. Els inicis de Gaelco 

 

A finals dels anys vuitanta, els salons recreatius encara gaudien de força 

protagonisme en la indústria dels videojocs. A Catalunya, després del projecte de 

Crazy Rally (Tecfri, 1985), Xavier Valero, Josep Quingles i Luis Jonama van decidir 

fundar la seva pròpia companyia. Així va néixer Gaelco, que esdevindria, sens 

dubte, la companyia catalana de desenvolupament de videojocs amb més èxit a 

escala internacional.  

 

En l’època de la fundació de Gaelco, un joc de taula estava adquirint cada cop més 

popularitat arreu del món: un joc amb l’estrany nom de Trivial Pursuit. Valero, 

Quingles i Jonama van decidir apostar, en el seu primer projecte a Gaelco, per una 

mena de versió electrònica del Trivial Pursuit. Aquesta versió no oficial es va 

anomenar Master Boy, i va sortir al mercat el 1987. De manera significativa, el 

lema que apareixia als fullets de comercialització del joc deia el següent: 

“¡¡Aprenda jugando!!”. Contra l’habitual estigma de violència atribuït als videojocs, 

sobretot als videojocs dels salons recreatius, destaca especialment l’èxit d’un 

videojoc com Master Boy, que tindria fins i tot una “seqüela” (Master Boy 2: Gaelco, 

1991). 

 

De Master Boy en endavant, la 

trajectòria de Gaelco va ser 

espectacular. La companyia catalana es 

va fer un lloc entre els millors estudis 

de desenvolupament de videojocs coin-

op de tot el món. Josep Quingles 

comenta amb un sentit de l’humor no 

exempt de certa resignació com, encara 

avui en dia, molta gent se sorprèn quan 

descobreix que alguns dels seus jocs 

favorits dels salons recreatius s’havien 

desenvolupat aquí, a Catalunya. 

 

Entre 1990 i 1995, Gaelco va viure una 

època intensa de producció: es van 

crear, aproximadament, una mitjana 

d’uns tres videojocs per any, quan la 

companyia ja es podia permetre 

 
 

Portada del fullet comercial de Master Boy, el 
primer videojoc de Gaelco (1987). Font: Josep 

Quingles. 
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encarregar alguns jocs o parts de jocs a estudis externs.  

 

Un dels mèrits afegits de Gaelco en aquella època era la freqüent necessitat 

d’elaborar sistemes de software i hardware propis: en aquest sentit, a Gaelco solien 

desenvolupar motors gràfics propis, així com també xips propis per accelerar el 

processament de gràfics en 2D i 3D. 

Alguns dels majors èxits de Gaelco en aquella primera etapa van ser els següents: 

Big Karnak (Gaelco, 1991), un joc d’acció ambientat en l’antic Egipte, replet de 

mòmies i de micos que llançaven cocos mortals sobre el cap del protagonista; 

World Rally (Gaelco, 1993), un joc de conducció amb un volant com a interfície 

realista, que va desencadenar una febre per emular els èxits de Carlos Sainz als 

salons recreatius de tot Espanya; i Alligator Hunt (Gaelco, 1994), que escenificava 

la defensa del planeta davant d’una plaga de rèptils alienígenes a càrrec d’uns joves 

en monopatí. 

 

 

Big Karnak (1991) i Alligator Hunt (1994), dos dels principals èxits de la primera etapa de Gaelco. 
Font: MAME / Arcade History. 
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4. Bit Managers: de Lió a la Game Boy 

 

Cal fer ara una mica enrere, i reprendre la història de New Frontier. 

 

Després de la divertida etapa inicial, els joves de New Frontier van comprendre 

que, si volien  tenir una certa garantia de futur en la indústria, era necessari 

començar a mirar cap a Europa. Amb aquesta idea al cap, un comercial de la 

companyia va omplir una maleta amb cassets de jocs i conversions per a diversos 

ordinadors de 8 bits fetes a New Frontier, i va sortir cap a Lió. Allà estava situada la 

seu principal d’una de les empreses de videojocs més importants d’Europa: 

Infogrames.  

 

Les gestions van tenir un efecte del tot inesperat per a New Frontier: potser per 

valorar el seu atreviment, potser per la qualitat dels seus treballs, o potser perquè 

van arribar al lloc adequat en el moment adequat, Infogrames va apostar fort per 

l’estudi català. Després d’uns petits encàrrecs, el gegant francès va demanar a New 

Frontier la conversió a ordinadors de 8 bits d’un dels seus projectes més 

importants: el popular Shooter Hostages (Infogrames, 1990). 

 

Les coses havien canviat molt ràpidament per als nois de New Frontier des d’aquell 

Nadal de 1988, però encara canviarien molt més: el mateix any del llançament 

d’Hostages, una nova consola de Nintendo sortiria al mercat. Era una consola molt 

petita però que esdevindria un fenomen social sense precedents: la consola portàtil 

Game Boy. 

 

Els directius d’Infogrames van mostrar de seguida molt d’interès en el 

desenvolupament de jocs per al petit prodigi de Nintendo, i alguns dels primers 

projectes d’Infogrames per a Game Boy van acabar sobre la taula de New Frontier. 

 

Amb el lògic terrabastall que suposava aprendre nous mètodes de programació i, 

en general, el funcionament i les particularitats d’un suport de joc totalment nou, a 

New Frontier se’n van sortir prou bé, i van completar amb èxit conversions de 

renom, com la del clàssic de les recreatives Bomb Jack (1992). 

 

Ara, per fi, a New Frontier podien afrontar l’ansiada constitució del grup com a 

empresa. D’aquesta manera, el 1992 va sorgir Bit Managers, amb un nucli format 

pels joves però ja aleshores “veterans” dissenyadors Isidro Gilabert i Rubén Gómez, 

entre d’altres. 
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El projecte següent de Bit Managers per a Game Boy ja no seria una conversió, sinó 

el desenvolupament complet d’un joc. A més, no es tractaria d’un joc qualsevol, 

sinó d’un joc oficial sobre els còmics Asterix, una llicència capital per a Infogrames. 

Amb aquest projecte, Bit Managers se situava com una de les companyies 

capdavanteres en el desenvolupament de jocs per a Game Boy a escala 

internacional. 

 

 
Hostages (Infogrames, 1990) i Asterix (Bit Managers, 1993): 

el salt de l’Spectrum a la consola portàtil a Bit Managers. Font: Allgame.com. 

 

Mentrestant, alguns dels principals estudis de Madrid havien entrat en crisi, per la 

confluència de múltiples factors: entre d’altres, l’increment de la competència en el 

mercat i una mala política de preus d’algunes companyies distribuïdores líders a 

Espanya. Alguns estudis espanyols no se’n van poder sortir d’aquesta crisi. Com a 

testimonis de l’esplendor dels estudis madrilenys quedarien jocs memorables com 

La Abadía del Crimen (Opera Soft, 1988), Mad Mix Game (Topo Soft, 1988) o Risky 

Woods (Dinamic, 1992). 

 

En canvi, l’habilitat d’establir ponts de comunicació amb companyies franceses, 

sumada a una bona adaptació a la programació per a consoles, fonamentalment 

Game Boy, van permetre a Bit Managers mantenir-se amb certa tranquil·litat en els 

nous (i accelerats) temps de la indústria. 

 

El 1993 va ser un any amb una especial simbologia pel que fa al desenvolupament 

de videojocs a Catalunya. D’una banda, com havíem vist, Gaelco es va consagrar 

definitivament amb recreatives com World Rally, mentre que Bit Managers va 

desenvolupar un dels projectes més rellevants de l’època per a Game Boy: Asterix. 
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La producció de videojocs s’havia dividit, tradicionalment, en tres àmbits 

fonamentals: els jocs de sales recreatives (coin-op), els jocs d’ordinador i els jocs 

de consola. Després dels inicis de Tecfri en els salons recreatius, i després de les 

pioneres incursions de New Frontier i Positive en els jocs per a Spectrum, el 

desenvolupament d’Asterix a càrrec de Bit Managers va completar, com a joc per a 

consola, el triangle fonamental de la producció de videojocs a Catalunya. Així 

doncs, el 1993 ja s’havien desenvolupat a Catalunya videojocs en els tres territoris 

fonamentals de la indústria.  

 

Tot plegat es pot considerar un començament merament simbòlic de la indústria a 

Catalunya; es pot afirmar també que la indústria del videojoc encara està, avui en 

dia, pendent d’inventar-se realment a Catalunya. Tot i això, en qualsevol cas, si 

alguna vegada es vol mirar enrere i valorar a aquells que van començar a obrir 

camí, s’hauran de recordar, entre d’altres, companyies com Tecfri, Gaelco, New 

Frontier, Positive i Bit Managers, i jocs com Ambush, Master Boy, Time Out, 

Enchanted, World Rally o Asterix, que van plantar algunes de les llavors 

fonamentals en la història del desenvolupament dels videojocs a Catalunya, en 

aquells temps en què la indústria encara no era més que un grapat de promeses i 

d’il·lusions de joves una mica extravagants. 
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PART II 

ASPECTES SOBRE EL PANORAMA ACTUAL DE LA PRODUCCIÓ DE 

VIDEOJOCS A CATALUNYA 

 

 

1. La transició envers la nova era de la indústria (1993-2001) 

 

En l’apartat anterior hem revisat els orígens històrics de la producció de videojocs a 

Catalunya entre 1983 i 1993. En aquest període de 10 anys, a Catalunya es va 

desenvolupar ja almenys un videojoc en cadascun dels (aleshores) tres principals 

àmbits de producció: màquines recreatives, jocs d’ordinador i jocs per a 

videoconsola.  

 

A partir dels anys noranta, la indústria del videojoc, globalment, va experimentar 

una fulgurant escalada tecnològica: la competència va començar a créixer entre les 

videoconsoles Sega Megadrive i Super Nintendo, i després es va intensificar amb 

l’arribada de Sony PlayStation. Això va desencadenar el que alguns historiadors han 

denominat una “Guerra de Bits” en el sector de les consoles, per veure quina 

companyia aconseguia avançar a la competència en prestacions tècniques (Malliet i 

De Meyer, 2005).  

 

En l’àmbit dels jocs per ordinador, diversos factors van confluir també per provocar 

un punt d’inflexió en el sector: l’entrada del CD-ROM, l’aparició de targetes 

acceleradores per al processament d’imatges tridimensionals, i la creixent 

popularitat d’Internet. Com a conseqüència de tot plegat, els jocs en dues 

dimensions van començar a quedar relegats en favor de jocs més moderns, que 

permetien una exploració d’entorns tridimensionals molt més immersiva (per 

exemple: Doom, Tomb Raider), i el joc en línia va començar a esdevenir el fenomen 

de masses que és avui en dia, amb èxits com Diablo (Blizzard, 1996) o Ultima 

Online (Origin, 1997). 

 

Per contra, i com a grans sacrificades d’aquesta renovació de la indústria, les 

màquines coin-op dels salons recreatius van començar a entonar el seu cant del 

cigne. 

 

Però, com va influir aquest salt evolutiu de la indústria en les principals companyies 

catalanes? 
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Lògicament, les dues companyies centrades en l’àmbit de les màquines coin-op, 

Tecfri i Gaelco, van ser les més afectades. Tecfri va desaparèixer i Gaelco, per la 

seva banda, es va veure obligada a iniciar alguns moviments estratègics, com 

veurem més endavant. 

 

En canvi, aquella era una època en què començava a emergir la popularitat dels 

CD-ROM culturals i educatius. Aquests productes multimèdia, sobretot els destinats 

a un públic infantil, es basaven de vegades en estructures de joc. Aquesta va ser 

una de les apostes fonamentals d’una de les companyies catalanes pioneres en 

aquest àmbit: Barcelona Multimedia, fundada per Toni Matas i Andreu Usón amb el 

lema “l’alternativa intel·ligent”. 

 

Mentrestant, a Bit Managers havien anat ampliant el seu radi d’acció a diverses 

consoles domèstiques, com Sega Master System o Super Nintendo. Un dia, Isidro 

Gilabert va rebre al seu despatx una trucada de la gran editora nord-americana 

Acclaim.  

Acclaim estava buscant el millor estudi del món en treballs per a Game Boy, per 

encarregar-li una versió d’un dels seus jocs més preuats: Turok, el famós shooter 

protagonitzat per un caçador de dinosaures. 

 

En paraules d’Isidro Gilabert, “no recordo exactament què els vaig comentar, però 

el cas és que, al cap d’uns 40 minuts explicant com podríem fer el joc a Bit 

Managers, el responsable d’Acclaim ens va concedir el projecte, no va seguir 

buscant altres estudis.” L’encàrrec d’Acclaim a Bit Managers va ser notícia de 

primer ordre a les principals revistes especialitzades del país.  

 

D’altra banda, durant la decadència de les màquines recreatives, a Gaelco encara 

van tenir temps de crear un altre èxit internacional: Radikal Bikers (Gaelco, 1998), 

un divertit arcade en què el jugador intentava convertir-se en el repartidor de 

pizzes més ràpid de la ciutat.  

 

Tot i això, a Gaelco ja eren conscients que calia emprendre una nova orientació de 

la companyia. Donat que el sector de la consola empenyia fort, i que l’estudi amb 

més reconeixement en aquest sector a Espanya estava, com qui diu, a la cantonada 

del costat, Gaelco va decidir comprar Bit Managers el 1998.  
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Era, en certa manera, la notícia d’un emparellament anunciat: les dues grans 

pioneres de la producció de videojocs a Catalunya finalment s’havien trobat en el 

camí. 

 

La unió de Gaelco i Bit Managers va durar menys de l’esperat, només uns tres 

anys; però va deixar productes d’una elevada qualitat en el mercat: per exemple, 

les conversions per a PlayStation de les recreatives de Gaelco Speed Up i Radikal 

Bikers, a càrrec de Bit Managers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El salt de Radikal Bikers (1998 / 2000) dels salons recreatius a la PlayStation, 

fruit de la col·laboració entre Gaelco i Bit Managers. Font:  Arcade History. 

 

L’any 2001, els antics socis de Bit Managers tornarien a comprar la companyia, i Bit 

Managers retornaria a la mateixa línia de sempre: una profitosa associació amb 

Infogrames i l’especialització en jocs per a Game Boy, en aquella època Game Boy 

Advance. Gaelco, en canvi, adreçaria les seves passes envers els videojocs per a 

telèfon mòbil; però això ho veurem més endavant. 

 

Al principi del nou mil·lenni, la indústria mundial dels videojocs havia arribat ja a 

una majoria d’edat, i en molts països, per exemple a Espanya, començava a 

facturar anualment en xifres similars i molt aviat superiors a la taquilla 

cinematogràfica, la venda de DVD de pel·lícules i la venda de CD de música.7 

                                                 
7 Actualment, la indústria factura uns 23.000 milions de dòlars anuals. A Espanya, 863 milions d’euros, 
per sobre de la taquilla cinematogràfica (627 M), la indústria discogràfica (480 M) i la venda de 
pel·lícules (470 M). Fonts: Cinco Días, 6-6-2006. / Asociación de Distribuidores y Editores de Software 
de Entretenimiento (ADESE).En línia: www.adese.es.  
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En aquest context, una segona fornada de companyies s’ha anat consolidant a 

Catalunya en els darrers anys: multinacionals franceses com Ubisoft i Gameloft han 

apostat per establir estudis de desenvolupament a Barcelona; Planeta de Agostini 

Interactive ha començat a fer incursions en el món del videojoc, i ha publicat jocs 

de nous estudis catalans, com Novarama i Freak Frog; i, finalment, un nou grup 

d’estudis de desenvolupament de jocs per a mòbil i/o consoles portàtils s’ha 

establert com el nucli de producció líder a Espanya en aquest àmbit, gràcies a joves 

companyies com Microjocs, Digital Legends, Virtual Toys - Barcelona, el tàndem 

Gaelco Móviles8 i Abylight i els ja esmentats Gameloft - Barcelona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Gaelco Móviles té la seu principal a Madrid. 
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2. La situació actual de la producció de videojocs a Catalunya 

 

Pel que fa a l’actualitat més immediata del sector a Catalunya, cal dir, d’entrada, 

que la necessitat d’acotar l’anàlisi ens obliga a centrar aquesta part de l’estudi en 

les companyies del sector més rellevants avui en dia. Potser no estaran aquí “totes 

les que són”, però cal prioritzar els actors principals del sector a Catalunya. Aquests 

es podrien dividir, actualment, en sis punts: 

 

1) Estudis de desenvolupament de multinacionals franceses establerts a Barcelona: 

Ubisoft - Barcelona i Gameloft - Barcelona. 

 

2) L’editora Planeta de Agostini Interactive (On Games), juntament amb un estudi 

barceloní afiliat: Freak Frog. 

 

3) Un estudi vinculat al màster en Creació de Videojocs de la UPF: Novarama 

Technology. 

 

4) Un estudi camaleònic: Digital Legends. 

 

5) Un grup de joves companyies centrades en jocs per a mòbil: Microjocs, Virtual 

Toys - Barcelona, i el tàndem Gaelco Móviles9 i Abylight. 

 

6) Un estudi pioner en els videojocs educatius: Barcelona Multimedia. 

 

A continuació, revisarem les característiques principals de cadascuna d’aquestes 

companyies. Posteriorment intentarem analitzar els trets més significatius que es 

poden extreure sobre la situació del sector a Catalunya, i quines perspectives de 

futur se’n poden deduir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibíd. 
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2.1.  Ubisoft - Barcelona. El braç català del gegant francès 

 

El 1986, a França, els cinc germans de la 

família Guillemot van decidir engegar junts 

una companyia de distribució de videojocs. Els 

germans Guillemot van aconseguir ràpidament 

importants acords de distribució amb algunes 

de les principals companyies nord-americanes, 

com Electronic Arts, Sierra Online i 

Microprose. El 1995, ja consolidada com a 

distribuïdora, Ubisoft va editar un producte propi: Rayman, un senzill joc de 

plataformes que va assolir un gran èxit al mercat. 

 

Motivats per l’èxit de Rayman, els germans Guillemot van planejar ampliar la seva 

vessant de desenvolupament de jocs. Com ja havien establert durant els anys 

anteriors alguns centres de distribució i de màrqueting en diversos països del món, 

una manera senzilla d’abordar el procés era fer que els seus centres externs 

coordinessin l’organització de nous estudis de desenvolupament. Des de mitjans 

dels anys noranta, un d’aquests centres externs de distribució estava a Barcelona, 

a Sant Cugat del Vallès. 

Els responsables d’Ubisoft tenien una especial estimació per la llarga tradició de 

Catalunya en el camp del disseny artístic, i això va contribuir decisivament al fet 

que la multinacional francesa decidís obrir a Barcelona un dels seus nous estudis de 

desenvolupament de jocs. 

Així doncs, des de 1998, a Sant Cugat del Vallès un estudi d’Ubisoft, dirigit per 

María Teresa Cordón, desenvolupa videojocs o parts específiques de videojocs per a 

una de les companyies líders del mercat a escala mundial: Ubisoft va ser, el 2006, 

la cinquena companyia del sector en facturació anual, amb 547 milions d’euros. 

La companyia s’ha expandit per 23 països i compta actualment amb 15 estudis de 

desenvolupament propis. A Espanya, el centre de distribució s’ha traslladat a 

Madrid, però l’estudi de producció continua actiu a Barcelona. 

 

A una mitjana d’un títol per any, Ubisoft - Barcelona ha desenvolupat jocs per a PC 

i per a les principals videoconsoles, sempre publicats autònomament pel segell 

d’Ubisoft. 

 

 



INFORMES | Juny 2007 

www.upf.edu/opa 23 

 

 

Actualment treballen a l’estudi de Barcelona al voltant de 30 persones, organitzades 

de la manera següent: 

 

 10 programadors (perfil professional: enginyeria en Informàtica) 

 6 grafistes (perfil: Disseny Gràfic, Belles Arts) 

 4 administratius 

 Altres perfils involucrats en el desenvolupament de projectes: productors 

i directors creatius, un enginyer de so, un responsable de xarxes i un de 

tests de qualitat de productes 

 

Aquesta és una organització habitual en la majoria d’estudis de desenvolupament: 

predomini de programadors i de grafistes (entre el 50 i el 75% de la plantilla), i la 

resta d’empleats repartits entre tasques de desenvolupament més puntuals i l’àmbit 

administratiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’equip d’Ubisoft - Barcelona. Font: Meristation. 

 

L’opera prima d’Ubisoft - Barcelona va ser Pro Rally (2000), per a PlayStation. A 

partir d’aquest treball, l’estudi de Sant Cugat es va especialitzar en el 

desenvolupament de jocs de cotxes i parts de conducció automobilística per 

diferents títols. En aquesta línia, una de les seves últimes produccions, l’any 2006, 
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Diamond Rush (2006), una combinació 
de joc de plataforma i puzzles, 

desenvolupat a Gameloft - Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

ha estat un videojoc de curses automobilístiques, dissenyat íntegrament per a la 

nova consola de Nintendo, Nintendo Wii: es tracta del joc Monster 4x4 World 

Circuit. També ha treballat, darrerament, en un nou videojoc de cotxes: Driver 4, i 

un joc infantil per a la nova consola Nintendo Wii: Cosmic Family. 

 

 

2.2. Gameloft - Barcelona. Els socis d’Ubisoft en els jocs per a mòbil 

 

Fundat el 1999, es pot definir Gameloft com el 

principal soci d’Ubisoft en el mercat dels 

videojocs per a telèfon mòbil. 

 

Dels 7 milions d’usuaris de jocs per a mòbil 

l’any 2001, s’estima que l’any 2007 hi ha ja més de 70 milions d’usuaris habituals a 

tot el món (Olcina, 2006).10 

 

El cas de Gameloft és especialment representatiu pel que fa al creixement del 

sector dels videojocs per a mòbil: l’any 2006, Gameloft va facturar 68,4 milions 

d’euros, amb un espectacular creixement del 46% respecte a l’any anterior, el 

2005. 

 

Gameloft és actualment una de les companyies de desenvolupament i d’edició de 

jocs per a mòbil capdavanteres a tot el món. L’empresa compta amb estudis de 

producció a més de 10 països diferents, un dels quals està situat a Barcelona, a la 

travessera de Gràcia. Els directius principals de l’estudi de Barcelona són Rosario 

Basilotta (Studio Manager), Ignacio Marín (productor) i Antonio Rabanera 

(Marketing Manager). 

 

Els orígens de l’estudi de Barcelona són similars 

als d’Ubisoft: primer es va implantar un centre 

de distribució i màrqueting a la ciutat, per, 

després, l’any 2004, muntar l’estudi de 

producció. A banda de la creació de jocs, el 

sector dels mòbils presenta també la 

particularitat del “porting”, que també forma part 

de l’activitat a Gameloft-Barcelona. El porting és, 

                                                 
10 Font: OLCINA, F. Modelos de negocio en el desarrollo de videojuegos para móviles. A: Gamelab, 
Universidad de Oviedo. 2006. En línia: gamelab.uniovi.es. 
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a grans trets, la conversió d’un mateix producte per a les múltiples plataformes de 

joc diferents, en aquest cas les diferents marques i models de telèfon mòbil que 

han adquirit el joc en qüestió. 

 

Darrerament, durant l’any 2006, a Gameloft-Barcelona es van produir dos jocs al 

complet: Diamond Rush i Sexy Vegas. A banda d’això, l’estudi va realitzar també 

múltiples conversions (porting) de jocs a diferents terminals mòbils.  

 

 

2.3. Planeta de Agostini Interactive (On Games) i Freak Frog 

 

Planeta de Agostini Interactive és actualment 

l’única companyia catalana del sector centrada en 

la publicació de videojocs de format tradicional, és 

a dir, videojocs per a PC i videoconsoles 

domèstiques, a través del segell comercial On Games. 

 

La història de Planeta de Agostini Interactive comença el 1998, amb el propòsit de 

l’editorial d’expandir-se cap al territori dels multimèdia educatius. Després d’uns 

prometedors inicis, al fil del nou mil·lenni, la companyia es va proposar obrir una 

divisió de publicació i distribució de videojocs. D’aquesta manera va néixer On 

Games, el segell comercial de Planeta de Agostini Interactive en el sector dels 

videojocs. 

 

On Games, dirigit per Ramon Farell i Sergio Rincón, va establir ràpidament vincles 

amb alguns estudis de desenvolupament, per tal de comercialitzar els seus 

productes. Dos estudis importants per a On Games serien Novarama Technology i 

Sherwood Media (que més endavant esdevindria Freak Frog), ambdós situats a 

Barcelona. Donat que Novarama ha treballat també amb altres editores, i que té 

previst continuar treballant per a diversos clients en el futur, ens centrarem primer 

en Sherwood Media/Freak Frog. 

 

Sherwood Media va començar produint software educatiu i videojocs per a PC 

basats en jocs populars, jocs destinats a la “línia econòmica” dels centres 

comercials, com PC Dominó (Sherwood, 2003), PC Mus (Sherwood, 2004) o PC 

Sudoku (Sherwood, 2005). A partir de Sherwood Media, va néixer després el grup 

Freak Frog, que va continuar per Planeta la línia de jocs senzills, però ja orientats a 

gèneres d’acció i amb una major sofisticació en l’apartat gràfic. 
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Yume (Freak Frog, 2005). Font: OJGames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els responsables actuals de Freak Frog són José Luis Cebrián, David Font i Pau Ors, 

i l’estudi compta aproximadament amb uns 10 empleats.11 

  

El primer joc de Freak Frog editat per On 

Games va ser Yume (2005), un videojoc 

amb el sabor clàssic del gènere de 

plataformes. El segon títol de l’estudi 

barceloní ha aparegut recentment en el 

mercat: es tracta de La leyenda del 

Dragón (2006), un joc basat en una sèrie 

de dibuixos animats de TVE. 

 

Tal com s’havia indicat, l’altre estudi 

català amb el qual ha treballat l’editora de videojocs de Planeta és Novarama 

Technology. Novarama ha representat per a Planeta On Games una línia de 

producció força diferent a la de Freak Frog. Tal com afirmen els mateixos 

responsables de Freak Frog, mentre que Freak Frog és l’estudi català que sol fer els 

“jocs petits” per a Planeta On Games, Novarama seria l’estudi català que sol 

encarregar-se dels “jocs grans”.12 

 

 

 

2.4. Novarama Technology: aliats amb la universitat 

 

Fundada el 2001 per Daniel Sánchez-

Crespo, la companyia Novarama 

compta aproximadament amb uns 20 

empleats,13 i posseeix la característica 

de ser un estudi vinculat a una universitat: la Universitat Pompeu Fabra.  

 

El director de Novarama, Sánchez-Crespo, és un dels responsables del màster en 

Creació de Videojocs de la UPF i director de la secció de videojocs del festival Art 

Futura.  

 

                                                 
11 Font: OJGames. En línia: ojgames.com/article/articleview/964053/ 

12 Ibíd. 

13 Font: OJGames. En línia: www.ojgames.com/article/articleview/962569/ 
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Fallen Lords: Condemnation (Novarama, 2005). 
Font: OJGames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seu vincle amb un dels pocs màsters de formació específica en aquest sector a 

tot Espanya i el fet d’haver treballat per a importants companyies editores, com 

Ubisoft o Planeta On Games, converteix Novarama, actualment, en una de les 

companyies més consolidades en el sector a Catalunya. D’altra banda, Novarama 

destaca també per haver aconseguit ajudes públiques de la Generalitat de 

Catalunya, a través de premis per innovació i generació de llocs de treball. 

 

Després d’alguns productes educatius, algunes col·laboracions amb Ubisoft i un 

projecte per a Game Boy Advance, Novarama es va poder centrar, al voltant del 

2004, en el seu projecte més emblemàtic fins al moment: Fallen Lords: 

Condemnation, un videojoc de gènere híbrid, que combina l’acció i l’estratègia, i 

que compta amb modalitat multijugador i editor d’escenaris obert a l’usuari. 

 

Fallen Lords escenifica un èpic enfrontament entre àngels i dimonis en el més enllà, 

on el jugador ha de dirigir una de les faccions i portar-la a la victòria. El joc ofereix 

un ampli ventall d’interacció i destaca per l’espectacularitat del disseny de l’entorn 

sobrenatural i dels personatges. 

 

L’últim projecte de Novarama és Wild 

Summer, una recreació de pel·lícules 

d’adolescents de l’estil American Pie 

(1999), dins d’una estructura de joc 

oberta, que segueix el model instaurat per 

clàssics com Grand Theft Auto 3 

(Rockstar, 2001).14 

 

Mentrestant, el màster en Creació de 

Videojocs de la UPF encara ja la seva 

sisena edició, i s’ha consolidat com una interessant “pedrera” de joves talents del 

sector. Al màster s’apleguen estudiants amb la diversitat de formació idònia per a la 

producció de videojocs: alguns provinents de l’enginyeria en Informàtica, altres de 

Belles Arts, i de Comunicació Audiovisual, Disseny Gràfic, etc. Alguns dels titulats 

del màster han treballat o treballen a Novarama; d’altres treballen també 

actualment en importants companyies fora de Catalunya.   

 

 

 

                                                 
14 Font: OJGames. En línia: www.ojgames.com/article/articleview/967890/1/276/ 
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2.5. Un estudi camaleònic: Digital Legends 

 

Entre els estudis que desenvolupen 

jocs de format tradicional (jocs per 

a PC o videoconsoles domèstiques) 

i els estudis que dissenyen jocs de 

petit format (per a telèfons mòbils 

o consoles portàtils), es troba el cas 

particular d’un estudi barceloní 

especialment difícil d’encasellar per la seva versatilitat: Digital Legends. 

 

Digital Legends, situat al carrer d’Aribau de Barcelona, va ser fundat el maig del 

2001 per Xavier Carrillo, Ángel Cuñado, José Luis Vaello i Jean-Phillippe Raynaud, 

amb l’ajuda d’un crèdit llavor del Programa Neotec del Ministeri d’Indústria, 

destinat a donar suport a les noves empreses espanyoles de tecnologia.15  

 

Carrillo, Cuñado i Vaello havien col·laborat anteriorment en un ambiciós projecte 

que forma part de la història moderna del videojoc espanyol: Blade, the Edge of 

Darkness.  

Blade (Rebel Act, 2001) era un joc d’acció amb una ambientació de fantasia èpica. 

Tot i que l’argument seguia els cànons del gènere, aquest videojoc va ser 

revolucionari en la seva implementació tècnica: el motor del joc proporcionava 

efectes d’il·luminació, ombres i simulacions de fenòmens físics amb una qualitat 

molt elevada i rarament vista fins al moment. Els escenaris del joc eren 

espectaculars: enormes castells amb tot luxe de detalls, bells palaus enmig del 

desert, etc. 

 

Malgrat tot, el llarg procés de desenvolupament del joc (uns 4 anys de treball) i el 

problema de la pirateria, que va minvar el nivell de vendes al qual aspirava un 

producte d’aquesta envergadura, van desgastar la companyia, i Carrillo, Cuñado i 

Vaello van decidir tornar a començar amb un nou estudi a Barcelona; aquest estudi 

seria l’actual Digital Legends. 

 

L’any 2002, Digital Legends va rebre una important ajuda de la Generalitat de 

Catalunya: 300.000 € del fons Invertec, un fons de capital de risc destinat a donar 

                                                 
15 Font: Fomento, núm. 1250 (octubre del 2005). En línia: www.fomenweb.com/revista/1250/en-
profundidad/digital-legends/ 
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suport a les empreses tecnològiques que es troben en la fase inicial del seu 

desenvolupament.  

 

El següent moment clau en la història de Digital Legends es va produir l’abril del 

2003. L’Escola d’Enginyeria La Salle va organitzar aquell any unes jornades sobre 

videojocs, on Nokia va presentar N-Gage, un petit enginy meitat telèfon mòbil, 

meitat consola portàtil. A les mateixes jornades també van assistir els responsables 

de Digital Legends, per participar en una taula rodona sobre la indústria dels 

videojocs. 

 

Als responsables de Nokia els va interessar molt veure què podien fer per N-Gage a 

Digital Legends, i els van demanar un prototip d’un joc. Sense les ajudes públiques 

dels programes Neotec (Ministeri d’Indústria) i Invertec (Generalitat de Catalunya), 

potser el talent d’una empresa jove com Digital Legends no hagués pogut cridar 

tant l’atenció de Nokia com finalment van aconseguir: Nokia va decidir confiar en 

l’estudi català i, el maig del 2004, Digital Legends va esdevenir un dels “first party 

developer” de N-Gage. Això significava que Digital Legends passava a ser un dels 

estudis de desenvolupament més importants per a la companyia finlandesa.16 

 

El primer videojoc de Digital Legends per a N-Gage va ser One, un joc de lluita amb 

una innovadora tecnologia gràfica en 3D i imatges sorprenentment fotorealistes per 

a una consola portàtil. El joc permet jugar a dos usuaris, un contra l’altre, i convida 

els jugadors a carregar els resultats dels seus combats a una “arena virtual”, on 

podran participar en classificacions mundials, nacionals o locals.17 

 

Actualment treballen a Digital Legends uns 

15 empleats, als quals cal afegir uns 20 

col·laboradors. Digital Legends compta amb 

la col·laboració de professors universitaris, 

estudiants de doctorat i responsables de 

projectes de R+D. La companyia sempre ha 

estat especialment interessada en la recerca 

i la innovació: a part de la seva vinculació 

amb l’Escola d’Enginyeria La Salle, també 

està col·laborant amb la Universitat de Girona en un projecte del IV Programa Marc 

                                                 
16 Font: Fomento, núm. 1250 (octubre del 2005). En línia: www.fomenweb.com/revista/1250/en-
profundidad/digital-legends/ 

17 Font: El País, 26-1-2006. 

 
 

One (Digital Legends, 2005). Font: Fomento. 
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de R+D de la Unió Europea per a la Societat de la Informació, amb l’objectiu de 

dissenyar nous instruments tecnològics per al realisme i la qualitat visual en el 

software tridimensional.18 

 

Pel que fa a la dimensió econòmica, Digital Legends va facturar l’any 2004 un milió 

d’euros, i les estimacions per a l’any 2006 eren de triplicar aquesta xifra i assolir 

uns 3 milions de facturació anual.19 En un reportatge sobre Digital Legends publicat 

a El País el gener del 2006, s’hi descrivia la situació de la companyia de la manera 

següent:  

 

[En Digital Legends] son conscientes de que han aprovechado una inmejorable 

oportunidad con Nokia para dar visibilidad a la compañía, que está recibiendo 

tantas ofertas para trabajar con móviles que han decidido crear una división para 

cada plataforma, una para PC/consolas y otra para móviles. Con una harán lo que 

les gusta, con la posibilidad de dar un campanazo, y con la otra aseguran la 

viabilidad económica de la empresa. (El País, 26-1-2006). 

 

Els casos de Digital Legends i de Novarama Technology, les dues darreres 

companyies analitzades, presenten un especial interès per la complexitat de la seva 

evolució i la seva versatilitat com a estudis de desenvolupament. La capacitat 

d’abordar projectes per a diferents plataformes, l’assoliment d’ajudes públiques 

cabdals per al creixement de la companyia, els vincles amb la universitat i/o la 

vocació de participar en projectes de recerca i desenvolupament, etc., són alguns 

trets característics d’aquestes companyies. Alhora, factors com els assenyalats 

semblen claus per al futur de la indústria i, en aquest sentit, Novarama i Digital 

Legends constitueixen punts de referència especialment interessants en el 

panorama actual de la producció de videojocs a Catalunya. 

 

 

2.6. Les companyies catalanes de videojocs per a mòbil: Microjocs, Virtual 

Toys - Barcelona, i el tàndem Gaelco Móviles20 i Abylight 

 

Tal com havíem avançat a propòsit de Gameloft (vegeu el punt 2.2 d’aquest 

estudi), els jocs per a mòbil constitueixen un dels àmbits de producció amb més 

                                                 
18 Font: Fomento, núm. 1250 (octubre del 2005). En línia: www.fomenweb.com/revista/1250/en-
profundidad/digital-legends/ 

19 Ibíd. 

20 Gaelco Móviles té la seu principal a Madrid. 
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projecció de cara al futur en la indústria del videojoc. Les darreres estimacions per 

al 2006 situaven la facturació de jocs per a mòbil al voltant d’uns 3.000 milions de 

dòlars, aproximadament. A Espanya, segons ADESE, hi ha actualment 1,6 milions 

d’usuaris de jocs per a mòbil.21 

 

De manera significativa, un reportatge d’El País sobre les noves companyies 

espanyoles de desenvolupament de jocs per a mòbil, publicat el 9 de febrer del 

2006, s’encapçalava amb el titular següent: El teléfono móvil, última esperanza de 

la industria española de videojuegos. 

 

El descobriment d’un nou territori de creació, juntament amb els baixos costos de 

producció que permet el disseny de jocs per a mòbil,22 ha provocat que en els 

darrers anys es multipliquin a gran velocitat els estudis de desenvolupament de 

jocs per a mòbil. 

 

A Catalunya, aquest fenomen ha cobrat una especial importància, ja que en pocs 

anys s’ha creat una petita xarxa de companyies dedicades al joc per a mòbil, que 

conforma actualment el nucli de producció líder a tot Espanya dins d’aquest 

segment de la indústria. 

 

Aquest grup està compost, fonamentalment, per les companyies següents: 

Microjocs, Virtual Toys - Barcelona, el tàndem de Gaelco Móviles i Abylight, 

Gameloft i Digital Legends. Els dos últims casos ja han estat analitzats anteriorment 

(vegeu els punts 2.2 i 2.4), de manera que en aquest apartat ens centrarem en la 

resta dels destacats. 

 

 

Microjocs. El joc tradicional com a innovació 

 

Microjocs és una companyia fundada el 

2002 per Gerard Fernàndez, Jordi 

Palomè i Elías Lozano, situada al districte 

22@ de Barcelona.  

 

                                                 
21 Font: El País, 92-2006. 

22 La diferència, a tall orientatiu, pot anar d’uns 30.000 euros d’inversió i 4 mesos de treball en un 
projecte per a telèfons mòbils, a uns 5 milions de € i dos anys de treball en un projecte per a PC o 
videoconsola. (Font: empreses catalanes del sector / NEWMAN, J. Videogames. Londres, Nova York: 
Routledge, 2004).  
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El secret de l’èxit de Microjocs és una aposta pels jocs senzills i els jocs tradicionals. 

L’usuari dels jocs per a mòbil té un component de consum casual molt més elevat 

que no pas el d’altres plataformes de joc. En aquest sentit, res millor que prendre 

com a referent els petits jocs de tota la vida. Així, en una època en què els 

aficionats als videojocs cada vegada practiquen més el “retrogaming” (la cerca dels 

seus videojocs favorits del passat a través d’Internet), a Microjocs van portar el 

retrogaming a la seva màxima expressió, i es van centrar en el desenvolupament 

de jocs tradicionals, com el dominó o el futbolí, traslladats als telèfons mòbils. 

D’aquesta línia de producció característica de la companyia han sorgit èxits com 

Movi Domino (2006) i Movi Futbolín (2006). 

 

Microjocs ha realitzat també jocs per a mòbil basats en llicències de pel·lícules o 

d’altre tipus, com per exemple jocs sobre El Senyor dels Anells, sobre el F. C. 

Barcelona, o sobre el programa de televisió Crónicas marcianas. Tot i això, Gerard 

Fernàndez afirma que un dels trets diferencials de la companyia és l’aposta per la 

creació de “marques pròpies”, la qual cosa requereix emprendre el procés de 

creació des de zero, i no partir sistemàticament de l’adquisició de llicències per fer 

jocs sobre altres productes o personatges famosos.23 

 

Un altre aspecte clau de l’èxit de Microjocs va ser l’agilitat per aconseguir en els 

seus inicis importants acords amb Telefónica, Vodafone i altres operadores 

telefòniques líders a Europa, per distribuir els seus productes. D’altra banda, 

Microjocs ha col·laborat ja amb importants cases de publicació internacionals, com 

Elecronic Arts, Codemasters o THQ.  

 

Actualment, Microjocs desenvolupa, publica i distribueix els seus propis jocs, i s’ha 

consolidat com una de les companyies líders en jocs per a mòbil a Espanya. La 

facturació del 2006 a Microjocs parla d’un èxit considerable en aquest modest àmbit 

de la indústria: aproximadament uns 2 milions d’euros d’ingressos anuals en el 

darrer exercici.24  

 

Microjocs compta avui amb gairebé 30 treballadors, entre programadors, grafistes, 

mànagers, testers, comercials, etc.  

 

                                                 
23 El motiu fonamental de la tendència a l’adquisició de llicències en l’àmbit dels jocs per a mòbil és que 
es tracta d’un mercat que funciona en bona mesura a través de compra impulsiva, i per tant sol 
presentar una gran influència de les campanyes de màrqueting i de la popularitat dels personatges 
protagonistes dels jocs. 

24 Font: La Vanguardia, 16-6-2006. 
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Una imatge de l’estudi de Microjocs, en plena jornada de treball (desembre del 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les mancances principals que troba Gerard Fernàndez en el sector del 

videojoc a Catalunya és la falta de formació: “De vegades hem estat temptats a 

buscar professionals fora de Catalunya. Per molt que ens agradaria trobar aquí els 

perfils que necessitem, de vegades és massa difícil.” Mentre no creixi l’oferta de 

formació en aquest sector, Fernàndez creu que un model interessant a seguir per 

part de l’administració pública, si es vol donar suport a les empreses, seria el del 

Canadà: “Al Canadà, el govern ofereix subvencions a les empreses que demostren 

estar invertint en la formació de perfils professionals que no estan prou coberts. 

Això seria una ajuda important en la nostra situació, i la d’altres companyies del 

sector a Catalunya.” 

 

Al capdavall, Fernàndez defineix clarament dos factors cabdals per a una evolució 

positiva del sector del videojoc a Catalunya: primer, més oferta de formació i, 

juntament amb això, una major atenció i suport de l’administració pública. 
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Rafa Nadal Tennis per a Nintendo DS 
(Virtual Toys, 2006). Font: Meristation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual Toys - Barcelona: la tercera vida de Bit Managers 

 

L’any 2005, la companyia madrilenya Virtual 

Toys, coneguda per haver desenvolupat el 

videojoc de les pel·lícules de Torrente (Torrente, 

el juego), va comprar el veterà estudi català Bit 

Managers. 

 

La compra s’emmarcava en una estratègia 

comercial de la companyia madrilenya per 

expandir-se cap al joc per a mòbil i el joc per a 

consoles portàtils. Actualment, Virtual Toys 

desenvolupa i també publica videojocs per a 

diverses plataformes de joc (PC, consoles 

portàtils i telèfons mòbils).  

 

Bit Managers, ara com a Virtual Toys - Barcelona, 

viu així una “tercera vida”: després dels inicis 

amb els jocs per ordinador (sobretot per a Spectrum), i després del pas per les 

consoles (sobretot Game Boy), els hereus de Bit Managers se centren ara en el 

desenvolupament de jocs per a mòbil. 

 

L’estudi, dirigit per Isidro Gilabert, compta avui amb 15 treballadors, i té 

perspectives de créixer fins als 20 empleats pròximament. 

 

Un dels principals èxits de la divisió catalana de Virtual Toys ha estat, fins al 

moment, el joc oficial per a mòbils sobre el tennista Rafa Nadal: Rafa Nadal Tennis 

(2006). Aquest joc va estar cinc mesos seguits al top ten de Telefónica de jocs de 

mòbil, i recentment es va llançar al mercat una versió del joc per a la consola 

portàtil Nintendo DS.  

 

Una vegada més, el talent dels hereus de Bit Managers amb els jocs de petit format 

torna a tenir ressò en el mercat. 
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Fernando Alonso Racing 2006 (Gaelco 
Móviles / Abylight, 2006). Font: web 

d’Abylight. 

 

 

 

 

 

 

Gaelco Móviles i Abylight: el retorn d’una antiga aliança 

 

Virtual Toys - Barcelona no és l’únic llegat de Bit Managers en el panorama actual 

dels videojocs a Catalunya. Dos exmembres de Bit Managers, Alberto González i 

Nacho García, van fundar l’any 2004 un altre estudi de desenvolupament de jocs 

per a mòbil, anomenat Abylight, situat al barri de la Sagrera, i que compta 

actualment amb uns 10 treballadors. 

 

A diferència de Microjocs o Virtual Toys - Barcelona, Abylight no porta a terme la 

publicació i la distribució de jocs, sinó que se centra en les tasques de 

desenvolupament. Per aquest motiu, l’estudi ha establert vincles amb una 

companyia de distribució de jocs per a mòbil líder a Espanya: Gaelco Móviles. Es 

tracta d’una de les noves facetes de la llegendària marca de desenvolupament de 

màquines recreatives. 

 

Després d’abandonar la producció de videojocs coin-op de format convencional, la 

marca Gaelco va derivar envers tres àmbits diferents: d’una banda, a la seu 

“antiga” de Gaelco continuen creant màquines recreatives, però ja no 

específicament amb format de videojoc, sinó més aviat versions electròniques de 

jocs tradicionals, com els dards (Radikal Darts, 2005). D’altra banda, trobem dues 

noves línies de producció amb el segell de Gaelco, tot i que operant com a 

empreses independents: Gaelco Multimedia ha intentat a Madrid una incursió en els 

jocs de PC. De moment, té com a producte principal els populars jocs PC Fútbol 

(creats originalment per l’estudi madrileny Dinamic). Finalment, a la divisió Gaelco 

Móviles s’ha apostat pels jocs de mòbil, a través del segell comercial TopGam.  

 

Gaelco Móviles, dirigit per Pere Torrents, té la 

seva seu principal a Madrid, i a Barcelona roman 

fonamentalment una part administrativa de la 

companyia. Tot i això, el desenvolupament de 

jocs per a mòbil a Gaelco se sol encarregar a 

estudis externs, entre els quals destaca un 

estudi barceloní: Abylight. 

 

El principal èxit de Gaelco Móviles fins al 

moment han estat els jocs Fernando Alonso 

Racing, basats en la llicència del famós pilot de 

Fórmula 1. L’any 2004, Fernando Alonso Racing 
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va assolir un rècord històric de descàrregues en la història dels videojocs per a 

mòbil, amb més de 100.000 descàrregues en un sol mes, i per un únic operador de 

telefonia (Telefónica). El passat any 2006, Abylight va desenvolupar la darrera 

versió d’aquesta llicència, Fernando Alonso Racing 2006, que ha estat novament 

número 1 de les llistes de descàrregues de jocs per a mòbil. D’aquesta manera, 

s’ha reproduït en el sector dels jocs per a mòbil una antiga i productiva aliança 

entre dues companyies pioneres a Catalunya: Gaelco i Bit Managers. 

 

 

2.7. Barcelona Multimedia: pioners dels videojocs educatius 

 

Finalment, tot i que en un àmbit força específic com el videojoc educatiu, no es pot 

oblidar la trajectòria de Barcelona Multimedia, la companyia pionera a Catalunya en 

aquest àmbit. Fundada per Toni Matas i Andreu 

Usón, Barcelona Multimedia va néixer a mitjans 

dels anys noranta com un estudi de produccions 

multimèdia.  

 

Matas i Usón van llançar el Nadal de 1996 el seu 

primer joc educatiu: Las aventuras de Noemí y el 

piloto. El joc va ser un èxit, i a partir d’aleshores 

Matas i Usón van desenvolupar un club d’usuaris, 

que proporciona als nens que acaben els seus jocs material addicional, com premis, 

carnets de soci, accés a concursos, nous catàlegs de la companyia, etc. Actualment, 

el club de Barcelona Multimedia té més de 20.000 usuaris, i el grau de fidelització 

en la recompra és força elevat.25 

 

El 1999, la companyia va arribar a un acord amb l’editorial Planeta per col·laborar 

en la distribució dels seus productes, a través del qual els seus títols van arribar als 

principals centres comercials, com El Corte Inglés o Fnac. Alhora, l’empresa va 

començar a expandir-se internacionalment, mitjançant altres acords amb 

companyies de perfil similar de França, Itàlia i Dinamarca.26 

 

Barcelona Multimedia ha participat també en la producció multimèdia en altres 

àmbits diferents al videojoc, fonamentalment interactius culturals, obres d’animació 

                                                 
25 Font: PLANELLAS, M. Una alternativa inteligente. 2005. En línia: 
www.wikilearning.com/una_alternativa_inteligente-wkccp-3289-30.htm 

26 Ibíd. 
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i documentals en DVD vídeo, com per exemple Dalí per Dalí (2003), sobre l’univers 

de l’artista català.  

 

En l’àmbit dels videojocs, Matas i Usón continuen aprofitant la popularitat dels codis 

interactius dels jocs per acostar als nens propostes amb un caire educatiu. Sota 

aquest plantejament, Barcelona Multimedia ha desenvolupat jocs educatius com 

Otijocs, amb la col·laboració del dibuixant Picanyol, o versions de clàssics de la 

literatura, com La Bella o la Bèstia. 
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CONCLUSIONS  

Perspectives en la producció de videojocs a Catalunya 

 

Alguns dels responsables de les companyies catalanes que van ser entrevistats per 

elaborar aquest estudi van coincidir, significativament, a donar una resposta similar 

a la pregunta sobre què els semblava l’estat actual de la indústria del videojoc a 

Catalunya. La resposta més recurrent va ser que encara no hi ha aquesta indústria 

a Catalunya, que encara no es pot parlar, amb rigor, d’una indústria catalana del 

videojoc com a realitat, sinó, en tot cas, com a promesa, o possibilitat. 

 

En aquest sentit, parlar sobre l’estat actual de la indústria del videojoc a Catalunya 

ja suposa, en certa manera, parlar del futur, parlar de perspectives i d’oportunitats 

per a una indústria possible. 

 

La situació actual del sector a Catalunya, expressada en xifres, ens mostra les 

dades següents: 

- 9 estudis desenvolupant jocs destacables, alguns dels quals tenen capacitat per 

editar i distribuir els seus propis jocs: Ubisoft - Barcelona, Novarama Technology, 

Freak Frog, Barcelona Multimedia, Digital Legends, Microjocs, Gameloft - Barcelona, 

Virtual Toys - Barcelona i Abylight. D’aquests 9 estudis, 5 (els 5 últims) tenen tota 

o una part significativa de la seva producció centrada en els jocs per a mòbil. 

- 2 companyies especialitzades en publicació i distribució de productes: Planeta de 

Agostini Interactive (On Games) i part de Gaelco Móviles (tot i que té la seu 

principal a Madrid). 

 

D’altra banda, si fem un recompte, actualment treballen en la producció de 

videojocs a Catalunya uns 175 professionals, aproximadament, el gruix dels quals 

respon a perfils d’enginyeria en Informàtica, Disseny Gràfic, Comunicació 

Audiovisual i Belles Arts. Ara bé, si es vol avaluar l’impacte econòmic i laboral real 

del sector caldria revisar també altres espais circumdants a la producció, com la 

premsa, les revistes especialitzades, la recerca acadèmica, l’organització de 

festivals o congressos i esdeveniments culturals en general, etc. 

 

Dades com aquestes es poden interpretar de manera optimista o pessimista, però 

en qualsevol cas estan lligades a algunes realitats interessants del 

desenvolupament del sector a Catalunya. Per exemple, és significatiu el fet que, en 

els darrers 5 o 6 anys, el nombre de companyies del sector ha crescut a Catalunya: 

d’unes 3 companyies rellevants a meitat/finals dels anys noranta a les 11 actuals 



INFORMES | Juny 2007 

www.upf.edu/opa 39 

que hem destacat en aquest estudi. Després d’aquest increment del nombre de 

companyies catalanes, es pot afirmar que Barcelona compta avui amb un dels 

principals nuclis de producció de videojocs a Espanya, juntament amb Madrid. 

Aquest nucli de producció destaca especialment en l’àmbit específic dels jocs per a 

mòbil.  

 

Tot plegat potser no és suficient per parlar d’una indústria consolidada, però sí que 

posa de manifest l’existència d’una base interessant per a un futur 

desenvolupament de la indústria.  

 

Per mirar de comprendre millor el present del sector a Catalunya i les seves 

perspectives de futur fonamentals, podem extreure algunes claus especialment 

significatives de l’estudi que hem portat a terme: 

 

Per començar, cal tenir en compte que la tendència global de la indústria envers el 

model de Hollywood, amb grans superproduccions que copen el mercat, comporta 

unes enormes inversions (generalment superiors als 4 milions d’euros) per 

competir en la primera línia del mercat, que de moment no estan a l’abast de la 

majoria de les companyies catalanes. 

 

Globalment, aquesta escalada en les inversions presenta dues conseqüències 

fonamentals: d’una banda, reforça l’hegemonia de les companyies més sòlides 

econòmicament; això vol dir: les companyies propietàries de les consoles (Sony, 

Nintendo, Microsoft) i les principals editores internacionals (Electronic Arts, 

Activision, Ubisoft, etc.); però, d’altra banda, la concentració del mercat en mans 

de grans “majors” i costoses superproduccions implica també una altra 

conseqüència interessant: l’obertura d’amplis espais de mercat pel que fa als 

continguts, per a la resta de companyies. És a dir, mentre la crescuda en inversions 

porta les majors, cada vegada més, a prendre menys riscos en l’apartat creatiu dels 

seus productes, va quedant un ampli espai d’innovació al qual es poden aferrar 

altres companyies. 

 

Segons autors de prestigi, com per exemple David Cage, creador de Fahrenheit 

(Quantic Dream, 2005), el principal fre de la indústria no és, en l’actualitat, 

tecnològic, sinó creatiu. Segons Cage, la indústria necessita més innovació en les 

propostes, i això es deu, en bona mesura, a la falta d’atreviment de les companyies 

editores.27 

                                                 
27 Font: Gamasutra. En línia: gamasutra.com/features/20060620/cage_01.shtml 
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No es tractaria d’adoptar riscos de manera temerària, sinó simplement de buscar 

noves propostes que puguin interessar a un públic cada vegada més divers. De fet, 

alguns dels videojocs de més èxit internacional en els darrers anys s’han 

caracteritzat per l’originalitat dels seus continguts: per exemple, Els Sims, el famós 

simulador social de Will Wright (Maxis, 2000). 

 

Tot i això, la creativitat i la innovació en el disseny de les obres no poden resoldre 

per si soles les dificultats per fer-se un lloc en un mercat tan controlat per les 

majors. Una eventual aposta per productes innovadors requereix, en certa mesura, 

la minimització dels riscos econòmics. En aquest sentit, es poden destacar dues 

possibilitats fonamentals: una, l’adscripció a un àmbit de la producció/distribució de 

cost baix: per exemple, els jocs per a mòbil i els jocs en línia; una altra possibilitat, 

en aquest cas a llarg termini, seria la representada pel model francès: el suport a la 

producció per part de l’administració pública. D’aquestes dues possibilitats hem 

trobat ja alguns exemples interessants a Catalunya. 

 

Pel que fa a la primera via, es preveu que la tendència en el sector dels jocs per a 

mòbil seguirà també les passes dels jocs de gran format, és a dir, una progressiva 

concentració empresarial en mans de grans majors. Tot i això, la bona posició en la 

qual s’han situat les companyies catalanes permet valorar amb cert optimisme el 

futur d’aquest àmbit de producció a Catalunya. 

En canvi, la producció de jocs en línia, que també representa sovint un àmbit de 

producció de baix cost, sembla que no ha estat, fins al moment, tan explorada per 

les companyies catalanes que hem analitzat aquí. Algunes iniciatives destacades en 

l’àmbit del joc en línia han demostrat la possibilitat de competir contra les 

produccions de les grans companyies, sobretot a través d’una bona gestió de les 

comunitats d’usuaris, un factor especialment rellevant en el disseny de jocs 

multiusuari en línia. Els famosos mons virtuals en línia com Second Life (Linden 

Lab, 2003) o World of Warcraft (Blizzard, 2004), o jocs d’acció en línia com 

Counter-Strike (Valve, 2000), compten amb milions d’usuaris; però també altres 

jocs en línia multiusuari de cost més baix han adquirit, els darrers anys, molta 

popularitat a Internet: per exemple, jocs d’estratègia en línia, com OGame 

(Gameforge, 2007) o Hattrick (Extra Lives, 1997), i també portals web de jocs 

multiusuari senzills o “casuals” (jocs de cartes, escacs, Parxís, etc.), com Pogo.com, 

d’Electronic Arts. A Espanya, un portal web similar a Pogo.com, anomenat 

Mundijuegos.com, va ser desenvolupat per la companyia valenciana Exelweiss, i 

compta actualment amb més d’un milió d’usuaris registrats. Finalment, cal destacar 
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també en aquest àmbit la convergència de la web 2.0 amb la creació i la distribució 

independent de petits videojocs, que, per exemple, té com un dels espais de 

referència a la xarxa el portal Newgrounds.com. 

 

Una altra vessant fonamental que hem assenyalat sobre el futur desenvolupament 

de la indústria, a propòsit del model francès, és el suport de l’administració pública. 

 

A Catalunya, hem comprovat com almenys dos estudis de desenvolupament 

destacats avui en dia han pogut créixer més ràpid gràcies, en part, a haver 

aconseguit ajudes públiques. D’una banda, Novarama va obtenir premis per la 

innovació i la generació de llocs de treball, i, d’una altra, a Digital Legends van 

rebre ajudes del programa Neotec, del Ministeri d’Indústria, i també del fons 

Invertec de la Generalitat de Catalunya. Així, de manera significativa, dos dels 

estudis catalans amb més projecció en l’actualitat van rebre, sobretot en els seus 

inicis, alguna mena de suport econòmic per part de l’administració pública. 

 

El desenvolupament de jocs de format gran sol requerir inversions molt més 

elevades que no pas el de jocs per a mòbil o jocs en línia, però a canvi pot reportar 

també beneficis més importants. Si la innovació en els continguts resulta un factor 

clau de cara al futur de la indústria, el model adoptat per França sembla 

especialment interessant en aquest àmbit.  

 

Sens dubte, el suport públic a la producció nacional pot rebaixar el risc de les 

empreses en la producció de jocs de format gran o convencional, i facilitar així el 

camí envers projectes més innovadors. Si ho comparem amb el cinema, es pot 

considerar que aquest model potser forma part d’una estratègia a llarg termini en la 

indústria: potser ja no es tracta només de “sobreviure” en el mercat, sinó també 

d’apostar, a llarg termini, per una producció de videojocs en sintonia amb la 

identitat de la cultura i l’audiovisual europeus. 

 

Naturalment, es tracta de perspectives que caldrà valorar detingudament en el 

present i, sobretot, en el futur. En qualsevol cas, a banda del model francès hi ha 

també altres fórmules possibles per ajudar a consolidar-se a les joves companyies 

del sector. Gerard Fernàndez, de Microjocs, destaca una fórmula aplicada al 

Canadà, que consisteix a donar subvencions a les empreses que demostren invertir 

en la formació dels seus joves empleats. Al capdavall, tal com comenta Fernàndez, 

en una nova indústria en creixement, amb la lògica mancança d’ofertes de 
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formació, l’esforç de les petites companyies per formar els seus propis empleats 

hauria de rebre, d’alguna manera, l’atenció i el suport de l’administració pública. 

 

D’altra banda, a propòsit de la conveniència d’una major oferta de formació, trobem 

també el paper de la Universitat. Els vincles d’algunes de les companyies més 

importants actualment a Catalunya, com Novarama i Digital Legends, amb la 

Universitat Pompeu Fabra i l’Escola d’Enginyeria La Salle (URL), respectivament, 

han contribuït a obrir noves vies de col·laboració en el sector.  

 

La relació entre les empreses del sector i la Universitat contribueix a la creació 

d’espais de formació específics per a la indústria, com el màster en Creació de 

Videojocs de la UPF. D’altra banda, aquesta vinculació obre també als estudis de 

producció interessats en la innovació tecnològica noves vies per a la recerca i el 

desenvolupament, a través de projectes d’investigació; per exemple, els projectes 

del Programa Marc de la UE per a la Societat de la Informació, en un dels quals 

Digital Legends ha col·laborat amb la Universitat de Girona. 

 

Els espais de confluència entre les universitats i les empreses resulten fonamentals 

per continuar treballant envers dos reptes de futur en la indústria: la formació i la 

recerca, el desenvolupament i la innovació, tant pel que fa a la tecnologia com al 

disseny i als continguts.  

 

Finalment, no podem oblidar una altra característica interessant del sector a 

Catalunya. Es tracta de la tradicional col·laboració amb les editores franceses. 

 

Ja als anys vuitanta, els pioners de New Frontier van visitar Lió per establir vincles 

amb una de les principals companyies editores de tot el món, encara activa en 

l’actualitat: Infogrames. Més endavant, les més importants majors franceses han 

continuat apostant per tenir estudis de producció a Barcelona, tal com ha estat el 

cas d’Ubisoft i de Gameloft. 

 

La tradició de disseny artístic i les bones condicions de la ciutat per a l’activitat 

creativa sempre han jugat a favor de Barcelona a l’hora de cridar l’atenció de grans 

companyies del disseny i la comunicació, i el sector dels videojocs no n’és una 

excepció.  

 

Actualment, la indústria francesa de videojocs compta amb tres companyies 

editores capdavanteres a escala mundial: Ubisoft, Infogrames i Vivendi Universal 
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Games. La col·laboració amb aquestes companyies sembla també una altra 

perspectiva especialment interessant de cara al futur del sector a Catalunya. 

 

 

Fins aquí hem revisat l’evolució històrica de la producció de videojocs a Catalunya i 

alguns aspectes rellevants sobre l’estat actual del sector i les seves perspectives de 

futur. 

Tot i l’escepticisme d’alguns responsables de companyies catalanes, especialment 

aquells més veterans, que han travessat el llarg desert del menysteniment d’aquest 

sector com a indústria cultural, el cert és que dues qüestions conviden a una 

moderada esperança: d’una banda, Catalunya té ja una llarga trajectòria de 

producció de videojocs “sense” indústria. Si fem cas als responsables de les 

companyies catalanes, que consideren exagerat parlar d’una indústria nacional a 

Catalunya, el cas és que, sota aquesta perspectiva, la fertilitat del sector a 

Catalunya des de 1983 resulta encara més sorprenent i motivadora. De l’altra 

banda, hi ha encara una sèrie de possibilitats, la majoria poc explorades, per 

fomentar el desenvolupament de la indústria, com per exemple el major suport de 

l’administració pública, els nous àmbits de producció de baix cost (jocs per a mòbil, 

jocs en línia), la col·laboració amb universitats, l’ampliació de les ofertes de 

formació, etc.  

 

En conclusió, si d’una banda trobem una llarga trajectòria en la producció de 

videojocs sense una indústria sòlida, i d’una altra trobem una sèrie de factors 

interessants per consolidar la indústria que encara no han estat abordats de ple per 

una ferma contribució en aquest sentit, ens podem permetre acabar amb una 

darrera consideració lleugerament optimista: tal com s’expressaria en l’argot dels 

jugadors, al desenvolupament de la indústria del videojoc a Catalunya, sigui quina 

sigui la seva situació actual, encara li queden algunes vides... Caldrà veure, doncs, 

com continua la partida. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 13 de març del 2007 
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Pàgines web/ altres recursos en línia  

 

Allgame: www.allgame.com 

 

Arcade History: www.arcade-history.com 

 

Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE): 

www.adese.es 

 

Computer Emuzone: www.computeremuzone.com 

 

El País: www.elpais.com 

 

Fomento de la Producción: www.fomenweb.com 

 

Gamasutra: www.gamasutra.com 

 

Interactive Software Federation of Europe (ISFE): www.isfe-eu.org 

 

La Vanguardia: www.lavanguardia.es 

 

Meristation: www.meristation.com 

 

Multi Arcade Machine Emulator (MAME): www.mame.net 

 

OJGames: www.ojgames.com 

 

Speccy.org: www.speccy.org 

 

World of Spectrum: www.worldofspectrum.org 

 

 

 

 


