


ÍNDEX 
1. RESUM DEL PROJECTE 4 

1.1. Resum del funcionament bàsic del videojoc 5 
2. ORIGINALITAT DEL PROJECTE 6 
3. ORIGEN I MOTIVACIÓ 7 
4. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE 8 
5. MÈTODES DE TREBALL 10 

5.1. Repartiment de rols 10 
5.2. Organització general 10 
5.3. Calendari 11 

6. PROCÉS DE CREACIÓ ITERATIU: ELS TESTINGS 12 
6.1. Prototip en paper 12 

6.1.1. Millores que vam fer gràcies a ell 13 
6.2. Prototip digital 14 

6.2.1. Millores que vam fer gràcies a ell 14 
6.3. Comentaris importants dels testers 16 

7. PROTOTIP DIGITAL: PROGRAMACIÓ COMPLETA DEL NIVELL 1 18 
7.1. Software Utilitzat 19 

8. GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) 20 
8.1. ASPECTES GENERALS DEL JOC 20 

8.1.1. Sinopsi 20 
8.1.2. Gèneres 20 

8.1.3. Referents 20 

8.1.4. Plataforma 21 
8.1.4.1. Plataforma de desenvolupament 21 
8.1.4.2. Controls 22 

8.1.5. Jugador model 22 
8.1.6. Filosofia i teoria crítica - Què pretenem amb el joc 22 

8.2. GAMEPLAY 24 

8.2.1. Estructura de gameplay 24 

8.2.2. Game Loop 25 

8.2.3. Disseny de dificultat 25 
8.2.4. Condicions de derrota 25 

 

1 



  

8.3. SISTEMA CENTRAL DEL JOC 26 
8.3.1. Regles d’acció 26 

8.3.2. Regles d’estat 26 
8.3.3. Regles de control 27 
8.3.4. Sistema d’ajudes 27 
8.3.5. Temporalitat 28 

8.3.5.1. General 28 
8.3.5.2. Per nivell 28 

8.3.6. Inventari 28 
8.4. GAME WORLD : LES 3 XARXES SOCIALS 29 

8.4.1. Referents 30 
8.4.2. Regles de funcionament 31 

8.4.2.1. Mur i posts 31 
8.4.2.2. Sistema de “m’agrada” 33 
8.4.2.3. Notificacions 33 
8.4.2.4. Perfil d’usuari 34 
8.4.2.5. Hiperenllaços i cercador 34 

8.4.3. Xat 35 
8.4.4. Regles de control 35 
8.4.5. Taula resum 36  

8.5. NARRATIVA 38 
8.5.1. Context (Game world ) 38 
8.5.2. To 38 

8.5.3. Personatge-jugador 38 
8.5.4. 8 enemics 39 

8.5.5. Nivells i Trames 42 
8.5.5.1. Nivells 42 
8.5.5.2. Estructura de les trames 42 
8.5.5.3. Temes 43 

8.5.6. Arbres de conversa 44 
8.6. DISSENY D’ART I DE SO 44 

8.6.1. Estil general 44 
8.6.2. Dibuixos 45 

8.6.2.1. Disseny de personatges 45 
8.6.2.2. Contingut de les xarxes 45 

8.6.3. Animacions 45 

2 



  

8.6.4. Disseny de les 3 xarxes 46 
8.6.5. UI 46 

8.6.6. Efectes de so 47 
8.6.7. Música 47 

8.7. PROGRAMACIÓ 48 
8.7.1. Unity 48 

8.7.1.1. TextMeshPro 48 
8.7.2. Sistema d’incorporació d’elements narratius 48 
8.7.3. Sistema de xarxes: guardar, destruir i regenerar 49 

8.7.3.1. Generar les publicacions de les xarxes 49 
8.7.3.2. Navegació a través d’etiquetes 49 

8.7.4. Inventari i classificació d’objectes 49 
8.7.5. Sistema de xat i arbres de conversa 50 
8.7.6. Esdeveniments i conseqüències de gameplay 50 

9. DISTRIBUCIÓ I MÀRQUETING 50 
9.1. Mercat 50 
9.2. Target 51 

9.3. Estratègia de promoció 51 
9.4. Distribució 51 
9.5. Pla de producció 52 

10. EL PAPER DE LA UNIVERSITAT 53 
10.1. Les tutories 53 
10.2. Els tallers de TFG 56 
10.3. El Hacklab 57 

11. VALORACIONS 58 
12. ANNEXOS 62 
_____________________________________________________________________ 

 
PRODUCCIÓ COMPLETA DEL NIVELL 1 94 

● Resolució del nivell pas per pas 94 
● Diàlegs del xat 99 
● Contingut de la xarxa Kibitzer 
● Contingut de la xarxa Galaxy 
● Contingut de la xarxa Fandoom 

 

3 



  

1. RESUM DEL PROJECTE 
The Pizza Situation ( TPS) és un videojoc d'ordinador que s'emmarca en el gènere de              
simulació, amb elements d'aventura gràfica i investigació. El to és d'humor absurd i over the               
top  (exagerat), tot i que de rerefons presenta un pensament crític. 

TPS simula una pantalla d'ordinador on es mostren tres xarxes socials, totalment inventades             
però inspirades en xarxes reals. El jugador ha d'utilitzar aquestes xarxes per obtenir             
informació que publiquen els personatges i utilitzar-la per assolir l'objectiu del protagonista,            
el Roni Mozzarello. 

La narrativa de TPS és còmica i absurda. El Roni Mozzarello porta molt temps esperant amb                
ànsia la festa d'inici de curs de la seva nova universitat, ja que ell és un fanàtic de la pizza i                     
l'amfitrió d'aquesta festa és l'últim descendent de la família que la va inventar. Aquest              
amfitrió cuinarà a la festa una pizza molt especial de recepta única, cosa que només fa un                 
cop l’any per aquesta ocasió. Cinc dies abans de la festa, el Roni té un somni premonitori on                  
veu que ell no podrà provar la pizza, ja que vuit persones es menjaran els vuit talls abans de                   
que ell pugui arribar a la taula. Quan es desperta espantat, pren la decisió d'aprofitar els                
cinc dies que falten per evitar que aquells vuit desconeguts vagin a la festa, i assegurar-se                
així de què ell es podrà quedar tots els talls de la pizza. No obstant, el Roni sap que no cal                     
sortir de casa per aconseguir el seu objectiu: només cal aprofitar-se de la informació que es                
publica a les xarxes socials. 

A partir d'aquesta premissa, el jugador ha d'investigar, llegir, pensar estratègies, parlar pel             
xat i manipular els personatges, sempre amb l'objectiu d'evitar que vagin a la festa. Cal               
puntualitzar però que això no sempre significa provocar problemes o ser malèvol, ja que els               
mètodes poden passar, per exemple, per trobar per ells plans infinitament més atractius que              
la festa. 

Tot i que l'objectiu que presenta el joc és totalment absurd, el contingut que publiquen els                
personatges simula el contingut “típic” que publica la gent a les xarxes a la vida real. Això                 
mostra al jugador la idea de que la informació que es penja a Internet sempre pot ser                 
utilitzada en contra d’un mateix, encara que en un principi semblin publicacions inofensives.             
Volem que el jugador entengui que, si el Roni pot manipular la gent per un objectiu absurd,                 
també ho pot fer qualsevol amb intencions més malèvoles.  
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1.1. RESUM DEL FUNCIONAMENT BÀSIC DEL JOC 

El joc consisteix en utilitzar la informació que els personatges publiquen a les xarxes socials               
per manipular-los, amb l’objectiu final d’evitar que les vuit persones que es menjaran els vuit               
talls de pizza vagin a la festa i el Roni se la pugui quedar tota.  

En el temps intern del joc, l’acció comença en dilluns i la festa és divendres. Cada dia és un                   
nivell, i els vuit personatges estan repartits entre aquests cinc nivells. A l’inici de cada nivell                
es mostra una cinemàtica on el Roni aconsegueix veure la cara d’una o més persones, que                
seran les que s’hauran d’eliminar en aquell nivell.  

A la interfície, que simula la pantalla de l’ordinador del Roni, apareixen tres xarxes socials               
simulades en tres pestanyes. La primera es diu Kibitzer i és on els perfils són públics i                 
tothom hi té accés (inspirada en xares com LinkedIn, Twitter i Instagram). La particularitat              
d’aquesta xarxa és que una persona no pot publicar al seu propi mur, sinó que només hi                 
apareixen les publicacions que altres han fet sobre ella i les que ella ha fet sobre les altres.                  
Les publicacions escrites per la gent tenen 24 hores per “aprovar-se” (passar a aparèixer al               
mur principal), i mentrestant apareixen a un lateral, en un apartat anomenat “Pendientes”.             
Els usuaris poden donar “m’agrada” a aquestes publicacions, i si n’aconsegueixen més que             
la publicació aprovada que en tenia menys, s’aprova i la substitueix.  

La segona xarxa es diu Galaxy i és una xarxa amb perfils privats (els usuaris t’han                
d’acceptar per veure les seves publicacions). Està inspirada en Facebook. Aquesta xarxa            
consta d’un xat intern que permet al jugador parlar amb els personatges que té com a                
contactes. En aquest xat, el jugador només pot dir “Hola”, “Sí”, “No” i “Te puedo ayudar”, i                 
també pot enviar objectes que ha guardat prèviament a l’inventari. 

La tercera xarxa es diu Fandoom i és un fòrum tipus Reddit. Es tracta d’una xarxa anònima,                 
ja que els usuaris utilitzen àlies, tot i que hi ha pistes que permeten deduir al jugador qui és                   
qui. Aquesta xarxa està formada per diversos “Doominios”, que són subpàgines de temes             
diversos on els usuaris fan publicacions. La seva particularitat és que no té cercador, i es                
navega pels diversos “Doominios” saltant a través dels comentaris que consten d’enllaços. 

A més de les tres xarxes, la interfície comuna presenta quatre elements a disposició del               
jugador. La primera és un bloc de notes que permet al jugador fer anotacions. No es pot                 
utilitzar com a part del gameplay . La segona és l’inventari, on el jugador guarda objectes               
que després podrà publicar a les xarxes o enviar pel xat. Els objectes que es poden guardar                 
són les informacions de les publicacions: imatges, textos, localitzacions, dates i noms            
d’usuari. La tercera és un Quest Log en forma de diari on es van registrant automàticament                
els avanços i missions del jugador, servint com a sistema d’ajuda. La quarta és un               
calendari que marca quan és la festa i quin dia és dintre del joc. 

El funcionament del joc és el mateix a cada nivell. Primer, el jugador ha de descobrir el nom                  
de la persona que ha vist a la cinemàtica. Un cop fet això ja pot usar el nom per buscar els                     
perfils d’aquesta persona a les xarxes socials. Llegint les publicacions que ha fet o a les que                 
ha estat etiquetada, ha de trobar un punt feble que pugui utilitzar per fer que decideixi no                 
anar a la festa o no pugui fer-ho. Finalment ha de seguir aquesta estratègia utilitzant el                
poder que li donen les xarxes socials i resolent diversos puzles que li planteja la trama.  
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2. ORIGINALITAT DEL PROJECTE 
Tot i que no es tracta d’un dels gèneres més habituals, cada cop existeixen més videojocs                
que simulen una pantalla d’ordinador o de mòbil. Un exemple molt clar i que ha servit com a                  
referent és Orwell (Osmotic Studios, 2016), un videojoc que també consisteix en investigar             
una sèrie de personatges a través d’Internet. Un altre exemple seria A normal Lost Phone               
(Playdius, 2017), un joc de mòbil que simula que has trobat un mòbil perdut i has                
d’investigar a través d’aquest què li ha passat a la propietària. A l’apartat 8.1.3 del Game                
Design Document  s’expliquen altres jocs que han influenciat TPS. 

No obstant això, hi ha característiques molt importants que diferencien aquest projecte dels             
referents esmentats. Molts d’aquests jocs no tenen elements d’aventura gràfica, sinó que            
s’acosten més al gènere de reading simulator . A més, la majoria tenen un component              
principal que nosaltres hem procurat evitar, que és el hacking . Això vol dir que en aquests                
jocs no només s’accedeix a la informació que la gent fa pública, sinó també a documents i                 
xats privats, de manera que el focus d’aquests jocs consisteix en trencar la privacitat. La               
voluntat de TPS és mostrar que això no es necessita per manipular a una persona i accedir                 
a la seva informació personal, sinó que basta amb la informació que ella mateixa fa pública.                
En altres paraules, es vol donar el missatge de que el perill de les xarxes socials no es troba                   
en que els altres accedeixin sense permís al que mantenim privat, sinó en el que nosaltres                
mateixos fem públic pensant que és inofensiu.  

D’altra banda, la majoria dels jocs d’aquest estil tenen un to molt seriós i conspiranoic,               
centrant-se en la ingerència de la política i les empreses en les xarxes, mentre que TPS és                 
còmic i absurd i es centra en els usos més quotidians. Intenta demostrar que no cal fer un                  
joc seriós per fer que un jugador reflexioni sobre un tema seriós. De fet, fins i tot pensem tot                   
el contrari, que un to tan dramàtic pot distanciar al jugador. 

Quant al to humorístic que caracteritza el projecte, cap mencionar que actualment s'està             
recuperant el to d'humor absurd que caracteritzava les aventures gràfiques dels anys            
noranta, com Monkey Island (Lucasfilm Games, 1990). Aventures gràfiques modernes com           
Deponia (Daedelic Entertainment, 2012) o Randal’s Monday (N-GameStudios, 2014) en són           
un exemple. 
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3. ORIGEN I MOTIVACIÓ 
The Pizza Situation va néixer com a projecte final d’una assignatura optativa que vam cursar               
a tercer curs, Tendències del Videojoc. Després d’entregar-lo, el professor de l’assignatura,            
Óliver Pérez (que ha acabat sent el tutor del projecte), ens va dir que aquest treball tenia                 
prou força com per convertir-se en el nostre Treball de Fi de Grau. Nosaltres teníem clar que                 
volíem que el nostre treball fos un videojoc, no només perquè són la nostra passió, sinó                
perquè la seva inderdisciplinarietat ens permetria incorporar-hi el nostre gust pel guió, l’art,             
el disseny de joc i l’animació. Quan va arribar el moment vam decidir que recuperar el                
projecte de Tendències del Videojoc era una bona idea, ja que, a part que ens agradava                
molt el projecte, sabíem que ens permetria treballar tots aquests àmbits. 

A part del fet que ens encantava el projecte, volem explicar que també el vam escollir                
perquè el vèiem com una fita realitzable. Sí que era prou complex com per suposar-nos un                
repte, però sempre vam ser conscients de que el nostre equip era petit i de que teníem un                  
temps limitat. Sabem que l’scoping és molt important per als dissenyadors de videojocs,             1

així que aquest era un factor que havíem de tenir en compte. També érem molt conscients                
dels nostres horaris (dues de nosaltres treballem a mitja jornada) i sobretot coneixíem el              
nostre ritme de treball gràcies a haver treballat juntes en varies assignatures al llarg del               
grau. És per això que sabíem la quantitat de feina que podíem arribar a fer durant aquest                 
període de temps i vam procurar tocar sempre de peus a terra amb les nostres decisions. 

Finalment volem mencionar que, entre l’assignatura de Tendències del Videojoc i el fet que              
vam decidir deixar el TFG per un cinquè any per tal de poder dedicar-li més temps, portem                 
treballant en The Pizza Situation més de dos anys. Durant el quart curs del grau les tres                 
integrants de l’equip vam realitzar estades d’intercanvi a diferents països del món, però tot i               
així vam seguir treballant en el projecte a través de videotrucades periòdiques, ja que era               
difícil deixar de banda un projecte que ens motivava tant. Inconscientment se’ns anaven             
acudint constantment idees noves que volíem comentar amb la resta de l’equip, i aquestes              
“reunions a distància” eren l’única manera de fer-ho. Un cop vam haver tornat totes, també               
vam aprofitar l’estiu previ a aquest curs per organitzar-nos bé i seguir treballant en el guió. 

  

1 Procés d'anàlisi que es fa a l’inici d’un projecte per preveure la quantitat de temps i recursos que requereix                    
cada tasca, per tal de planificar i calcular bé el temps de creació d’un projecte. 
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4. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE 
Tot i que va sorgir de l’assignatura de Tendències del Videojoc, el projecte ha evolucionat               
tant que de l’original només en queda gairebé la idea. Malgrat haver canviat completament              
el gameplay original, hem mantingut molts dels elements que formaven el nucli del joc, com               
ara el títol del joc, el personatge protagonista (tant la personalitat, com l’estil de dibuix -                
veure annex 1 - o el nom), la sinopsi d’eliminar vuit persones per vuit trossos de pizza, la                  
utilització de les xarxes socials com a arma d’estratègia, i el to absurd i over the top . A més,                   
també vam reduïr considerablement el nombre de mecàniques, de les quals només hem             
mantingut la investigació, la resolució de puzles i poder enviar posts pel xat. 

Les modificacions importants que hem fet han estat moltíssimes, i pràcticament han canviat             
per complet el funcionament del joc. El primer canvi principal ha estat l’eliminació del              
sistema d’infiltracions. En el projecte original, hi havia dues unitats de gameplay totalment             
diferents, la simulació de la pantalla de l’ordinador amb les xarxes socials i les incursions a                
la vida real per realitzar missions físiques (en un mode de joc en 3D). No obstant, vam                 
decidir que eliminar la segona donava molta més força al missatge i al joc en si, ja que                  
destacava molt més el perill de publicar informació privada a Internet. 

El segon canvi important que hi ha hagut va ser refer tot el sistema de temporalitat, tant                 
interna com externa. En el primer disseny del joc, la durada interna de la partida corresponia                
a un sol dia, ja que el protagonista tenia el somni premonitori la nit prèvia a la festa, en lloc                    
de cinc dies abans. Per tant, no existia el sistema de nivells amb corba de dificultat, sinó que                  
s’havien d’eliminar les vuit persones durant la mateixa partida. A més, hi havia un compte               
enrere que feia que les partides fossin curtes, de 20 minuts. Aquest sistema obligava a la                
rejugabilitat, ja que el jugador havia d’anar descobrint informació i, sobretot, les            
conseqüències de les seves accions (què el feia perdre i què el feia guanyar) a mesura que                 
anava rejugant. Estava dissenyat de manera que era impossible resoldre el puzle a la              
primera, i que cada cop que es rejugava era més fàcil perquè ja es coneixia la informació i                  
les accions correctes i incorrectes. Era bàsicament un sistema de prova i error. A més, les                
publicacions dels PNJs estaven programades per aparèixer a una hora concreta. En canvi,             
en la versió actual s’utilitza un sistema de pas del temps falsejat en què el temps avança                 
quan el jugador arriba a certs punts de la trama, cosa que no és tan estressant per al                  
jugador i li permet explorar tot el que vol. 

La tercera modificació important ha estat passar de tenir moltes xarxes concentrades en             
una sola pantalla a tenir només tres xarxes repartides en tres pestanyes (veure             
annexos 2 i 15). Aquestes xarxes eren clarament paròdies de xarxes socials reals, mentre              
que ara, tot i que segueixen les convencions de les xarxes reals per no confondre al                
jugador, són xarxes totalment originals. Les xarxes que teníem abans eren Feetbook            
(Facebook), que era la xarxa principal on es penjaven vídeos, fotografies o simplement text,              
Tambler (Tumblr) on es mostrava la cara més amagada de la gent, ja que hi havia contingut                 
sobre els hobbies i els gustos dels personatges, Whosapp (Whatsapp), xat que servia per               
mantenir converses amb la gent i que encara no estava vinculat la xarxa principal, el mapa                
localitzador, que indicava on estaven els 8 amics que s’havien d’eliminar i que donava accés               
a les missions secundàries, i finalment Spookify (Spotify), que funcionava com a bonus i              
servia per acumular música per la festa. En la versió actual vam eliminar Spookify a causa                
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del canvi que explicarem més endavant, vam eliminar el mapa perquè sense el sistema              
d’infiltracions ja no era necessari, vam convertir Feetbook en Galaxy aportant-li           
particularitats originals, vam convertir Whosapp en un xat intern de Galaxy, vam canviar             
Tambler per Fandoom i vam afegir Kibitzer per tenir una xarxa més pública. La decisió de                
posar cada xarxa en una pestanya en lloc de totes en una pantalla va ser per fer el joc                   
visualment menys estressant pel jugador i per poder dirigir millor la seva mirada. 

Una altra característica que vam eliminar va ser la regla d’estat del nombre d’assistents a               
la festa. Com es pot veure a la cantonada superior dreta de l’annex 2, abans hi havia un                  
comptador del nombre d’assistents a la festa que també podia suposar una condició de              
derrota. Si les accions que el jugador feia per eliminar un dels 8 personatges eren massa                
grans com per provocar que molta gent decidís no anar-hi, i no només els vuit, es podia                 
posar en perill la celebració de la festa, ja que es cancel·laria per falta d’assistents. Aquest                
factor servia per evitar que el jugador fes accions massa exagerades, ja que sense la festa,                
el Roni no es podria menjar la pizza i suposaria un Game Over . Aquí entrava una de les                  
utilitats de la xarxa Spookify , ja que si el jugador acumulava molta música bona a la playlist                 
de la festa, podia augmentar el nombre d’assistents i compensar els que havia perdut.  

També és important explicar que vam provar diferents versions del sistema de diàlegs             
fins que vam arribar a la que tenim ara. Al principi, les converses per xat funcionaven amb                 
opcions de diàlegs predeterminades per a totes les converses, però no només quatre com              
ara, sinó moltes més. Algunes d’aquestes eren frases que podies omplir amb temes que              
trobaves a les xarxes, com per exemple “Què opines sobre_____?”, a la qual li podies afegir                
un post, un nom, un tema de conversa… D’aquesta manera, podríem dir que el sistema de                
compartir informació guardada de posts ja existia en aquesta primera versió, ja que cada              
post i conversa tenia el símbol d’un ull que indicava que el jugador podia guardar la                
informació a la memòria, però no es guardaven com a objectes sinó com a temes de                
conversa. En aquesta versió, com existien milers de possibilitats als xats, vam fer que totes               
les frases es podien enviar però no tots els PNJ eren sensibles a totes. En molts casos els                  
PNJ responien “WTF” o “Wrong conversation” si l’opció de diàleg seleccionada no tenia             
sentit. No obstant, finalment vam decidir simplificar el sistema de diàlegs per centrar el              
protagonisme en la investigació a través de les publicacions a les xarxes, i també per evitar                
les desil·lusions dels jugadors en veure que moltes opcions no eren possibles. 

Una mecànica molt important que vam eliminar quan faltaven pocs mesos va ser la              
combinació d’objectes a l’inventari. Aquesta mecànica no existia al projecte inicial de            
l’assignatura de Tendències del Videojoc, sinó que la vam afegir quan vam haver decidit el               
sistema de diàlegs definitiu i va ser una de les mecàniques principals durant molt de temps.                
Aquesta mecànica consistia en combinar dos objectes guardats per obtenir una idea nova, i              
és bastant habitual en les aventures gràfiques. No obstant, arrel dels primers testings ens              
vam adonar que no funcionava, ja que els testers intentaven enviar instintivament els dos              
objectes per separat, i vam veure que per ells era frustrant haver de passar pel pas de                 
combinar-los quan enviats un rere l’altre també tenia sentit narratiu. Per tant, finalment vam              
decidir eliminar aquesta possibilitat. 

Finalment, cal mencionar que òbviament hem fet nombrosos canvis en el guió. En primer              
lloc, vam decidir que les vuit persones a eliminar havien de ser complets desconeguts del               
Roni, i no amics seus, per ajudar al jugador a posar-se en la pell del personatge i remarcar                  
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el fet que un desconegut pot indagar informació teva a les xarxes. També ajudava a la                
versemblança, ja que si eren amics hauria tingut més sentit parlar directament amb ells. Per               
tal de fer això, vam contextualitzar la festa fent que fos la d’inici de curs, per tenir així una                   
excusa de per què el Roni no coneix ningú i per què els personatges l’accepten tan                
fàcilment (a l’inici de la Universitat és habitual acceptar als que seran els teus nous               
companys de classe). Quant als personatges a eliminar en concret, pel projecte de             
Tendències del Videojoc vam idear i presentar cinc dels vuit personatges a eliminar, així              
com la manera de fer-ho, però finalment no hem mantingut cap dels cinc. Destaca sobretot               
el cas del personatge del “Hacker”, un dels més desenvolupats que teníem, ja que el vam                
descartar perquè volíem demostrar que no cal ser un hacker per obtenir informació privada              
de la gent a les xarxes socials, sinó que ho pot fer qualsevol. 

5. MÈTODES DE TREBALL 

5.1. Repartiment de rols 

Des del principi vam tenir clar que dividir-nos les tasques era imprescindible per             
organitzar-nos i per poder tirar endavant el projecte. De manera oficial, vam decidir que la               
Clara s’encarregaria de la producció i del disseny d’interfície, l’Anna del disseny de             
personatges i l’art, i l’Andrea del guió i l’animació. Tot i així, després de no trobar                
programador, els rols es van haver de canviar quan vam decidir que ho programaríem              
nosaltres mateixes: l’Anna posaria el seu focus en aprendre a programar i desenvolupar el              
prototip digital, a més d’ajudar en tasques d’art quan el temps ho permetés; i l’Andrea es                
posaria a realitzar les tasques d’art que calien, tot i que el temps era limitat ja les tasques de                   
guió eren més importants. Així doncs, el fet de no haver tingut un quart membre a l’equip ha                  
fet que sacrifiquéssim molt del temps que s’hauria dedicat a realitzar i millorar l’art del joc.  

Tot i el repartiment de rols, a la realitat totes hem acabat ajudant-nos les unes a les altres                  
per tal de que totes les parts del projecte sortissin el millor possible i ens agradessin a totes.                  
Això ha passat especialment en el disseny de joc i en el guió, ja que son les parts visibles                   
del projecte.  

5.2. Organització general 

La nostra organització va consistir en fer quedades cada dia o cada dos dies durant la fase                 
de preproducció del joc, és a dir, els primers mesos del curs (fins el gener, més o menys). A                   
partir de llavors, quan ja vam entrar en fase de producció del prototip, la rutina consistia en                 
treballar cada una pel nostre compte fent una quedada un cop a la setmana. L’organització               
que vam seguir prèviament a aquest curs acadèmic està explicada a l’últim paràgraf de              
l’apartat 3 (Origen i motivació).  

Vam seguir aquest sistema de treball perquè durant els primers mesos ens vam dedicar              
exclusivament a treballar en el disseny de joc i en el guió, que són les parts sobre les que es                    
sustenta tot el projecte. Era important que totes participéssim i estiguéssim d’acord en             
aquestes dues fases del joc, encara que tècnicament l’encarregada del guió fos l’Andrea. En              
aquest cas, ella proposava a les reunions els personatges, idees i trames en les que               
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treballava pel seu compte, i un cop reunides entre les tres les aprovàvem, les descartàvem               
o les modificàvem. Això ho vam fer pel guió general i per algunes publicacions i diàlegs                
principals, i posteriorment ella va redactar tota la resta. Pel que fa al disseny de joc, també                 
pensàvem idees i propostes que després discutíem entre totes a les reunions. 

A partir del gener, la fase del disseny de joc i de guió va quedar tancada, i vam passar a                    
treballar cada una pel seu compte en tasques més concretes, com el disseny de              
personatges, d’interfície, guió més específic, programació i animació. No obstant, vam           
seguir fent modificacions al disseny de joc i al guió en funció dels testings , procés que                
expliquem a l’apartat 6 (Procés de creació iteratiu: els testings ). En aquesta fase, vam usar               
molt els grups de Whatsapp, de Discord i el Google Drive per anar mostrant-nos la nostra                
feina i fent-nos suggeriments, a més de les reunions setmanals. 

5.3. Calendari 

Durant l’estiu previ a l’inici d’aquest curs ens vam marcar un calendari global de tot el curs                 
per tal d’assegurar-nos de tenir temps de tot. Podem dir que el vam seguir quasi al 100%,                 
tot i que vam fer algunes modificacions al llarg del curs. Per exemple, la idea de fer un                  
prototip en paper abans de fer el digital ens la va donar el tutor, i aquesta fase ens va portar                    
molt de temps, de manera que vam haver de reordenar una mica el calendari. No obstant                
això, aquest canvi ens va fer guanyar temps que teníem programat per la part del prototip                
digital, ja que ens va estalviar haver de reprogramar moltes coses que ja vam canviar abans                
de començar a programar. D’aquesta manera, al final l’Anna va tenir temps d’ajudar a              
l’Andrea amb la fase d’animació. Cal mencionar que des del principi vam plantejar el              
calendari com si la data d’entrega fos el dia 1 de juny, per tal de deixar-nos unes setmanes                  
de marge per a imprevistos. Vam mantenir un devlogs actualitzat per registrar els canvis i               
progressos que fèiem. 

El calendari que vam seguir va ser dedicar-nos exclusivament al disseny de joc i al guió                
durant els primers mesos, com ja hem explicat. Al setembre vam definir i detallar les tres                
xarxes socials i vam fer un esquema del quest design del nivell 1. A l’octubre vam definir un                  
prototip d’interfície d’usuari de les tres xarxes i vam detallar el quest design del nivell 1. Al                 
novembre vam fer el disseny esquemàtic narratiu de la resta de nivells del joc i vam                
completar totes les fitxes de personatges. Per a cada personatge amb incidència en una              
trama, tant si era principal o secundari, vam fer una fitxa que especifica el seu entorn,                
backstory , personalitat i perfil digital (annex 3). Paral·lelament, l’Anna va fer els primers             
esbossos dels personatges principals. El mes de desembre el vam dedicar per complet a              
preparar el prototip en paper i a fer els primers testings , els quals vam continuar al gener.  

Al gener vam aprovar diverses modificacions que vam veure necessàries a partir dels             
testings i vam aprovar l’estil visual definitiu dels personatges. A més, l’Anna va començar a               
fer les primeres proves amb Unity. Al febrer vam començar a redactar una primera versió del                
Game Design Document , la Clara va presentar una primera versió del disseny d’interfície a              
partir de la que vam fer al prototip en paper, l’Andrea va començar a redactar totes les                 
publicacions de les xarxes Galaxy i Kibitzer, i vam aprovar el disseny dels elements              
d’escriptori i menú. Al març l’Andrea va acabar de redactar totes les publicacions de la xarxa                
Fandoom i va fer l’storyboard de la cinemàtica inicial i del teaser , l’Anna va acabar el                

11 



  

sistema de xarxes socials amb Unity i la Clara va avançar el disseny d’interfície de les                
xarxes.  

A l’abril vam reprendre la redacció de la memòria, l’Anna va programar el gameplay i els                
menús, la Clara va acabar el disseny d’interfície i l’Andrea va escriure tots els diàlegs al                
programa Twine per tal de poder implementar-los a Unity i va començar a dibuixar els fons                
de les imatges de les xarxes i de les animacions. A principis de maig l’Anna va implementar                 
el disseny d’interfície a Unity i vam poder utilitzar la resta del mes per testejar . A part, la                  
Clara va seguir escrivint el Game Design Document i va fer l’apartat de màrqueting, l’Anna               
va arreglar bugs descoberts als testings i fer la part de les animacions que corresponien als                
personatges, i l’Andrea va fer la resta de la cinemàtica amb After Effects. Finalment, l’Anna               
va dedicar el mes de juny a arreglar altres bugs i fer modificacions del prototip a Unity,                 
l’Andrea va acabar la part de la memòria que no era l’apartat de Game Design Document ni                 
màrqueting, i la Clara va fer el teaser  del joc. 

6. PROCÉS DE CREACIÓ ITERATIU: ELS TESTINGS 
És molt important explicar que el procés de creació de The Pizza Situation ha estat               
totalment iteratiu, és a dir, no només hem fet una tasca teòrica de disseny sinó que el                 
projecte ha passat per tota una sèrie de prototips, testings , i anàlisis que han influït en el                 
disseny final. Al llarg del procés de creació hem fet un total de 15 testings - Annex 4-,                 
repartits entre el prototip en paper i el prototip digital, els detalls i conseqüències principals               
dels quals expliquem a continuació.  

Cal mencionar que aquests testings no només van consistir en observar com els testers              
jugaven al joc, sinó que també els vam demanar que omplissin dos qüestionaris que ens               
ajudarien a extreure millors conclusions. El primer es feia abans de jugar, i servia per saber                
exactament fins quin punt els testers s’incloïen en el nostre target , i el segon es feia després                 
de jugar i servia perquè ens donessin feedback directe sobre el joc. A l’annex 5 adjuntem                
aquests dos qüestionaris.  

6.1. Prototip en paper 

Fer el prototip en paper va ser una proposta que ens va fer el tutor al primer trimestre del                   
curs, en veure que portàvem el projecte prou avançat per tenir temps de fer-lo. Va pensar                
que ens seria útil en un projecte tant complex com TPS, per veure si realment funcionaven                
les mecàniques i per preveure modificacions grans de gameplay i de guió que hauríem de               
fer. Era una fase molt important, ja que fer canvis grans a la versió digital d’aquest joc seria                  
molt complicat, en part per la seva complexitat i en part perquè l’Anna no ha estudiat                
programació. 

Fer el prototip en paper va consistir bàsicament en convertir el projecte en un joc de taula.                 
Vam comprar tres cartolines gegants per simular les tres pestanyes i les vam col·locar de               
costat, i a sobre de cada una vam posar la versió del disseny d’interfície que teníem llavors.                 
Per fer els feeds i els posts, vam imprimir els perfils un a un per anar-los canviant quan el                   
jugador volia. També vam imprimir l’inventari, les notificacions i els banners . Pel xat, vam              
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imprimir i retallar cada rèplica, i les vam numerar i ordenar de manera que podíem simular el                 
diàleg real a sobre d’un full. A l’annex 6 adjuntem imatges d’aquest prototip.  

La manera de jugar era molt senzilla: el dit del jugador equivalia al cursor. Tot el que era                  
clicable estava marcat en groc, i si el jugador hi posava el dit a sobre, nosaltres canviàvem                 
els perfils o col·locàvem els elements pertinents a sobre de la cartolina. De la mateixa               
manera, si havia d’arribar una notificació, nosaltres mateixes posàvem un punt vermell a             
sobre de la icona de “notificacions”. A l’annex 7 adjuntem imatges d’alguns testings . 

Durant els testings , tant en el de paper com en el digital, vam demanar als testers que en tot                   
moment narressin en veu alta tot el que pensaven i deduïen. D’aquesta manera, podíem              
saber si el que nosaltres havíem dissenyat realment s’entenia correctament i si era prou              
intuïtiu.  

6.1.1. Millores que vam fer gràcies al testing  en paper 

El canvi més important que vam fer després de veure com funcionava el testing en paper va                 
ser eliminar la que era una de les mecàniques principals: la possibilitat de combinar objectes               
a l’inventari per tal de crear-ne un de nou. Vam idear aquesta mecànica quan vam decidir el                 
sistema de diàlegs definitiu, ja que és bastant habitual en les aventures gràfiques i vam               
pensar que podia ser interessant pel nostre joc. No obstant, gràcies als testings vam veure               
que no funcionava, ja que els testers intentaven enviar instintivament els dos objectes per              
separat perquè també tenia sentit. Per ells era frustrant haver de passar pel pas de               
combinar-los quan enviats un rere l’altre també era lògic. Per tant, vam decidir eliminar              
aquesta mecànica. 

Una altra aportació important feta arran dels testings va ser afegir una petita sidequest que               
funciona com a tutorial implícit de la xarxa Kibitzer. Aquesta xarxa és la que menys               
s’assembla a una xarxa social real, ja que combina elements de vàries, i ens vam adonar                
que als testers els costava una mica entendre el seu funcionament. Aquest tutorial             
consisteix en que un dels personatges principals et parla pel xat i et demana un favor que                 
has de fer a través de Kibitzer (donar-li un “m’agrada” a una publicació seva de l’apartat                
Pendientes perquè s’aprovi). D’aquesta manera, el jugador entén que en aquesta xarxa hi             
ha la part de posts aprovats i la de posts pendents de publicació, i que la manera de que                   
aquests passin a la part d’aprovats és aconseguir més tics (m’agrada) que el post aprovat               
que en tingui menys, per substituir-lo. Uns mesos més tard, amb el prototip digital, vam               
poder comprovar que aquest petit tutorial sí que funciona i que els jugadors entenen el               
funcionament de Kibitzer. A més el vam aprofitar per introduir pistes d’una de les trames. 

Un altre canvi molt important va ser la decisió d’afegir el Diario , un bloc on s’apunten                
automàticament les missions del jugador i les accions ja completades. Va ser una proposta              
del tutor i actualment hem vist que funciona molt bé per ajudar a guiar al jugador i que tingui                   
un lloc on recordar què ha de fer en cada moment de la trama. 

També vam afegir a Galaxy una anotació que indica que els noms al cercador s’han               
d’escriure correctament i que aquella xarxa social no accepta perfils d’empreses (només els             
accepta Kibitzer). Això es va deure al fet que alguns jugadors buscaven els noms correctes               
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al cercador, però de vegades feien alguna falta d’ortografia o buscaven l’empresa correcta a              
Galaxy. Era important explicar dins del joc com funcionen les cerques.  

El testing en paper també ens va servir per confirmar-nos a nosaltres mateixes de que no                
era bona idea afegir un límit de temps. Aquesta era una característica de la primera versió                
del joc que ja vam eliminar de cara al prototip en paper, però per si de cas vam preguntar                   
als testers si s’haurien sentit còmodes amb un compte enrere. Tots van dir que no, així que                 
vam descartar la idea definitivament. 

Òbviament, també vam fer canvis en la redacció dels diàlegs, d’alguns posts o del disseny               
d’interfície quan vam veure que no s’entenien bé o que requerien més feedback . Per              
exemple, vam decidir que l’opció de “publicar” de Fandoom es deixés de dir “confiesa”, ja               
que no s’entenia bé, i vam afegir respostes noves del Gabriel que ajuden a guiar al jugador                 
quan li envien una opció quasi correcta.  

Finalment, vam fer molts més canvis petits però que són importants en el seu conjunt de                
cara a l’experiència d’usuari. Alguns exemples són afegir el fil d’Ariadna de Fandoom (que              
serveix com a guia, ja que la xarxa no té cercador) o fer que les localitzacions apareguin                 
escrites als posts, en lloc d’haver de fer hover  per sobre de la icona de localització. 

6.2. Prototip digital 

El prototip digital és el que hem entregat com a Treball de Fi de Grau. No obstant, la versió                   
final que hem entregat ha tingut molts canvis en relació a la primera. Això es deu al fet que                   
vam utilitzar tot el mes de maig per fer testings que van provocar canvis. A part de servir-nos                  
per trobar bugs , vam trobar diversos detalls petits de disseny de joc i de guió que no                 
acabaven de funcionar, i vam aprofitar que teníem temps per arreglar-los alhora que             
arreglàvem els bugs . La majoria d’aquests canvis van servir, sobretot, per millorar            
l’experiència d’usuari. A l’annex 8 adjuntem fotos d’alguns d’aquests testings . 

6.2.1. Millores que vam fer gràcies al testing  digital 

La millora principal ha estat en relació al funcionament de l’inventari. En els primers testings               
ens vam adonar que alguns jugadors no trobaven l’inventari i/o no sabien què podien              
guardar ni com fer-ho. El mateix passava amb el diari, alguns no l’obrien mai perquè no                
sabien què era. Això ho vam solucionar fent que a l’inici del joc l’inventari i el diari ja estan                   
oberts i el jugador els ha de tancar. A més, l’inventari inclou una petita explicació sobre quin                 
tipus d’objectes es poden guardar i de com fer-ho. Començar amb el diari obert també és                
útil pel jugador perquè així ja tenen en ment quina és la seva missió principal. 

També en relació a l’inventari, vam adonar-nos de que el missatge de “inventario lleno”              
(apareix quan ja no pots guardar més objectes) havia de ser d’un color diferent, ja que era                 
igual que el de “objeto guardado” que surt cada cop que es guarda un objecte. Com que els                  
testers pensaven que era el mateix missatge i no llegien què posava exactament, seguien              
“guardant” objectes sense adonar-se de que realment no els estaven guardant, i quan             
s’adonaven era molt frustrant haver de tornar enrere i guardar-los un altre cop.  

Un altre afegit molt important ha consistit en deixar més clar el sistema d’arrossegar              
objectes de l’inventari per tal de publicar-los o enviar-los pel xat. Per començar, hem fet que                
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si el jugador fa clic a sobre de les àrees on s’ha d’arrossegar l’objecte, li apareix un petit text                   
que indica que ha d’arrossegar objectes des de l’inventari. A més d’això, vam fer que també                
s’obri directament l’inventari, ja que tothom li donava per inèrcia tot i haver vist ja com                
funcionava. Pensem que això es deu a que, a les xarxes reals, quan es selecciona “adjuntar                
imagen” s’obre directament l’explorador d’arxius de l’ordinador. A part d’això, també hem fet             
que quan s’intenta canviar de pestanya quan s’està creant una publicació aparegui un             
missatge que posi “seguro que quieres cambiar de pestaña? Se descartará el post que              
tienes a medias”, ja que abans els testers no sabien que això passava i era frustrant tornar a                  
la pestanya i haver de tornar a començar. 

Un altre canvi que hem fet ha estat fer molt més evident la primera pista que et demana el                   
Gabriel per xat. En aquesta primera missió, el Gabriel t’explica que li va regalar un collar                
molt car a l’Angelica però que està segur de que ella ja l’ha llençat a la brossa, i et demana                    
que li enviïs una prova que demostri que encara hi ha esperances de recuperar-la. La               
majoria dels testers deduïen de seguida que havien de cercar una foto on ella portés el                
collar, però no la trobaven. El problema era que la mateixa foto s’usava en un altre moment                 
de la trama per mostrar la roba que portaven les tres amigues, de manera que en ser una                  
foto de cos sencer el collaret quedava molt petit. Finalment, per tant, hem afegit una               
publicació nova que és una selfie  de l’Angelica, on el collaret es veu més ressaltat. 

També hem fet un petit canvi que consisteix en escriure la paraula “Comentarios” a l’apartat               
de comentaris de la xarxa Fandoom. Abans, la icona només posava el nombre de              
comentaris de cada publicació, i ens vam adonar de que molts usuaris no s’adonaven que               
clicant allà podien desplegar els comentaris. A més vam decidir fer els senyals de              
“notificació rebuda” més vistosos amb una petita animació interna, ja que abans eren un              
punt vermell estàtic i alguns testers  no s’hi fixaven. 

La resta de millores que hem fet tenen relació amb el xat. En primer lloc, hem afegit una                  
marca que indica quina conversa tens oberta en aquell moment. El problema era que molts               
testers utilitzaven el propi xat per saltar d’un perfil a l’altre de Galaxy per buscar pistes (clicar                 
el nom de la conversa et porta al perfil d’aquella persona, igual que a les xarxes socials                 
reals), i després no s’adonaven de que tenien obert un xat que no era el del Gabriel i li                   
enviaven la pista a la persona del perfil d’on l’havien agafat. En segon lloc, hem decidit fer                 
que la pestanya del xat no es tanqui durant els Drama Moments , ja que el primer apareix                 
després d’un missatge del Gabriel i vam veure que a alguns testers no els donava temps de                 
llegir-lo abans de que es tanqués per donar pas al Drama Moment .  

Al xat també hem canviat diversos diàlegs que vam veure que eren massa ambigus, que               
donaven lloc a confusions, o que necessitaven més feedback . Per exemple, vam canviar la              
frase per defecte que diu l’Angelica quan intentes parlar amb ella (Lo siento, no hablo con                
desconocidos) per “Lo siento, no puedo hablar, estoy ocupada”, ja que ens vam adonar de               
que amb la primera alguns testers pensaven que s’havien de fer amics d’ella i guanyar-se la                
seva confiança, i perdien el temps donant-li “m’agrada” a les seves publicacions amb             
aquesta finalitat. També hem canviat la frase del Gabriel de “Necesito la dirección exacta de               
dónde vive Angelica” a “Necesito saber en qué calle de Mainville vive Angelica”, ja que               
alguns testers  no entenien que havien de buscar l’adreça de la residencia.  
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Un altre canvi va ser reformular el text que envia el personatge de Maya com a tutorial de la                   
xarxa Kibitzer, ja que era una mica confós (et demanava anar al perfil “B-Model” per               
guanyar un concurs del “Magazine Diva”, i alguns testers buscaven “Magazine Diva”            
directament, així que vam eliminar aquest nom). També vam fer que si l’usuari envia al               
Gabriel la localització de Littletown o Mainville, ell t’explica que el primer és el poble on vivia                 
abans l’Angelica amb ell, i que Mainville és la ciutat on ella s’ha mudat ara per anar a la                   
Universitat. Ho hem fet perquè alguns testers enviaven localitzacions aleatòries al Gabriel            
sense mirar les publicacions, i aquesta era una manera de donar-los informació que s’han              
pogut passar de llarg. 

Finalment, hem fet dues modificacions que, tot i ser relativament importants, no hem tingut              
temps d’implementar al prototip digital, però que tindrem en compte quan continuem            
treballant en el projecte després de l’entrega. El primer és canviar de lloc el Cercador i                
l’opció de Publicar a la interfície de Galaxy, ja que tothom té tendència a clicar a sobre de                  
Publicar quan realment volen clicar al Cercador. Això es deu a que a la xarxa Facebook el                 
cercador està al mateix lloc que a Galaxy ocupa Publicar. El segon és afegir una nota de                 
“Escribiendo…” o uns punts suspensius durant uns segons abans que els personatges            
t’escriguin per xat, ja que ara envien textos molt llargs de manera immediata i no és                
versemblant.  

 

6.3. Comentaris importants dels testers 

Tant als apartats finals dels qüestionaris com en persona, els testers ens van fer molts               
comentaris interessants després de provar el videojoc. Volem comentar, no obstant, que no             
tots tenen la mateixa rellevància, ja que hem donat més rellevància als comentaris que han               
fet els testers que entren dintre del nostre target . El joc està dissenyat per un tipus de públic                  
concret, que està acostumat a jugar a aventures gràfiques i que ha crescut usant les xarxes                
socials, ja que el disseny del joc té en compte que els jugadors coneixeran les convencions                
de les xarxes i el món d’Internet en general.  

El primer comentari té a veure amb la dificultat del joc. Tots els testers han coincidit en que                  
el joc és bastant difícil. Al qüestionari, en una escala del 3 al 5, els jugadors que s’inclouen                  
en el target han valorat el joc amb un 3 o un 4, i els que no, amb un 5. Com explicàvem                      
abans, és normal que un tester que no entri dintre del target trobi el joc molt més difícil o no                    
entengui certs aspectes de la narrativa o del gameplay , així que no ens preocupa              
especialment que aquests testers hagin trobat el joc massa difícil. També volem mencionar             
que alguns testers que sí que s’inclouen en el target han remarcat la dificultat del joc com un                  
aspecte positiu al qüestionari, ja que els agradava que els presentés un repte. De fet, la                
resposta d’un d’ells a la pregunta “què t’ha agradat més del joc?” va ser literalment: “El que                 
més m’ha agradat ha estat que les pistes no són molt obvies, no com en altres jocs on et                   
donen moltes referències per no quedar-te encallati m’ho posen tot massa mastegat, i això              
no m’agrada gens” . Tot i què per part nostre significa què haurem de treballar molt la corba                 
de dificultat per què els nivells futurs no resultin impossibles de resoldre o excessivament              
frustrants. 
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El segon comentari que ens han fet tots els testers és que una de les coses que més els ha                    
agradat són els textos, els diàlegs i l’humor absurd que caracteritza les publicacions, i han               
dit que han gaudit molt llegint-les i que aquest tipus d’humor funciona molt bé. Això ha sigut                 
molt positiu per nosaltres perquè al principi ens preocupava que fos un tipus d’humor massa               
específic i que no agradés a tothom, i també que la quantitat de farciment (de posts que fan                  
world building però no aporten res a la trama) fos massa gran i no agradés al jugador. No                  
obstant, alguns ens han dit que fins i tot aquest farciment ha estat el que més els ha                  
agradat. També ens han dit que els agrada el fet que la interacció entre els personatges i                 
les seves vides a través dels posts són molt realistes, i que realment els ha donat la                 
sensació d’estar en una xarxa social real. Deien que realment semblava que cada post i               
comentari havia estat escrit per una persona diferent, perquè la gent a Internet escriu així i                
cada un a la seva manera, i que per tant no es notava que tot ho hagués escrit una mateixa                    
persona.  

Un altre comentari d’un tester què ens va donar de què reflexionar va ser que ella hauria                 
gaudit molt més del joc si hagués pogut dedicar-li molt de temps a casa seva. Això és un                  
detall important a tenir en compte, ja que ens vam trobar amb que molts testers trigaven                
molt a jugar no perquè fos difícil, sinó perquè gaudien llegint tots els posts absurds de                
farciment. Aquesta noia ens va explicar que durant el testing va jugar d’una manera              
totalment diferent de com ho hauria fet a casa si hagués comprat el joc. En ser un testing ,                  
tot i que nosaltres no dèiem res i teníem temps, a ella li sabia greu fer-nos esperar i va anar                    
directament a resoldre la trama. No obstant, ens va dir que ella a casa hauria deixat de                 
banda la trama principal i primer hauria explorat tot el joc i totes les publicacions, que així i                  
l’hauria gaudit durant varis dies o setmanes, cosa que fa normalment amb tots els videojocs.               
Aquest comentari va ser molt important per nosaltres perquè ens va confirmar que The              
Pizza Situation també agrada als jugadors explorers , no només als achievers, i que aquests              2

formen part del nostre target . I va ser una situació que ens vam trobar degut a que no                  
comptàvem amb testers  professionals 

Finalment, diversos testers ens han dit que els agrada molt el fet que el videojoc tingui un                 
rerefons social i més enllà del tema de les xarxes socials i que doni bons missatges en                 
contra del masclisme i proLGTB+ (són els temes que adreça el nivell 1 utilitzat pel prototip).                
Per exemple, els agrada molt el fet que al final l’Angelica deixa plantat al Gabriel i aquest no                  
aconsegueix el seu objectiu. El Gabriel està dissenyat per caure malament (tots els testers              
ho comenten) per demostrar que l’actitud de ex-nòvio obsessiu, masclista i assetjador és             
dolenta. Per tant, tot i que durant la trama es mostren aquestes actituds, al final es demostra                 
que no li permeten sortir guanyant. Altres testers també ens han destacat que els agrada               
que el joc integri bé missatges feministes i proLGTB+ a través de Fandoom i del personatge                
de l’Eva. 

  

2 La taxonomia de Bartle és una classificació dels jugadors de videojocs en funció de les accions preferents dels                   
jugadors. Els jugadors explorer són els que prefereixen descobrir àrees i detalls amagats dels videojocs, mentre                
que els achievers  són els que prefereixen guanyar punts, passar-se nivells i aconseguir recompenses. 
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7. PROTOTIP DIGITAL: PROGRAMACIÓ COMPLETA DEL     
NIVELL 1 

Per realitzar la programació del prototip digital obligatori esperàvem comptar amb la            
col·laboració d’un/a estudiant d’enginyeria. Després d’estar mesos buscant i preguntant, ens           
vam trobar amb que a mitjans de gener encara no havíem trobat ningú. Sent conscients de                
la quantitat de contingut que tenia el joc, havíem de prendre una decisió: comptar amb la                
sort i esperar a trobar algú més endavant, o posar-nos-hi nosaltres mateixes a aprendre              
quan encara hi érem a temps. Així doncs, vam decidir: Anna, que era la que tenia una mica                  
d’experiència amb Unity, programaria el joc. Gràcies a aquesta decisió ara tenim un prototip              
acabat i perfectament viable, tot i que com que vam sacrificar el temps d’un dels membres                
de l’equip per aprendre a programar en lloc de dedicar-lo a altres aspectes, com ara l’art, la                 
demo  final hauria estat molt més completa amb un quart membre a l’equip. 

Així doncs, l’Anna va deixar de centrar-se en l’art dels personatges i es va posar a investigar                 
la millor manera de realitzar el disseny de TPS a la pràctica. Primer es va dedicar a                 
investigar quines possibilitats oferien les eines d’interfície d’usuari (UI) de Unity i va             
començar a fer proves. Després d’haver muntat una base rudimentària de la interfície, de              
seguida es va adonar que no seria bona idea realitzar totes les publicacions a mà una per                 
una, sinó que hi hauria d’haver una manera més òptima que, a més, en permetés la                
posterior edició i modificació. Després de molta investigació va trobar que Unity podia llegir              
els arxius .csv , és a dir, taules d’Excel que separen els seus valors per comes; per altra                 
banda, també va descobrir l’existència i utilitat dels Scriptable Objects a Unity, i va ajuntar               
les dues descobertes per crear el sistema d’incorporació de narrativa (veure apartat 8.7.2 -              
Sistema d’incorporació d’elements narratius). 

Una vegada posat en pràctica aquest sistema, el següent gran repte va ser crear el sistema                
de l’inventari. Per aquest, va haver de buscar molts tutorials, i expandir-los pel seu compte,               
a base de prova i error, per ajustar-los a les necessitats de TPS. Aquest sistema d’inventari                
va requerir força dedicació i iteració, però al final va resultar molt sòlid. 

Ara que les publicacions ja eren funcionals, s’havia de definir la generació i navegació entre               
perfils d’una mateixa xarxa. Una manera viable era a través d’un sistema d’etiquetes (veure              
apartat 8.7.3 - Sistema de xarxes: guardar, destruir i regenerar), tot i que ara que l’Anna ja                 
té més experiència, pot apreciar que no és la manera més òptima, i ja ha ideat noves                 
maneres de millorar aquest sistema per versions futures del joc. A més, també s’havien              
d’incorporar els sistemes per què el jugador pogués fer publicacions, i aquests eren             
específics de cada xarxa. 

Més endavant, quan un prototip de cada xarxa ja estava pràcticament construït, s’havia de              
mirar com el jugador podria canviar de xarxa i navegar entre elles. En estar construïdes               
cada xarxa en una escena de Unity diferent, l’Anna va trobar el problema que al canviar                
d’escenes es perdia la informació sobre el que el jugador havia realitzat. Això va forçar el                
desenvolupament d’un sistema de guardat, que va prendre molt de temps i dedicació.             
Aquest sistema guarda peces de codi en un script a part, i després aquesta informació es                
guarda i carrega des d’un arxiu local a l’ordinador cada vegada que es canvia de xarxa.                
Gràcies a aquest sistema, ara també es pot guardar la partida en qualsevol moment per               

18 



  

continuar jugant en una altra ocasió, cosa que beneficia la demo de TPS, ja que a vegades                 
les sessions de joc es poden allargar més de dues hores. 

Entrant a l’abril el prototip de TPS ja tenia tot el contingut i navegació funcionals. És llavors                 
quan l’Anna va començar a afegir totes les normes de comportament i esdeveniments, per              
fer que les accions del jugador tinguin conseqüències i incorporar els puzles dissenyats. Es              
va dedicar a investigar sobre coses que fins llavors no li eren familiars: els Event               
Dictionaries , les Unity Actions , els Listeners , i les Coroutines . Amb això va aprendre els              
estris necessaris per programar els esdeveniments i reaccions del joc a les accions del              
jugador. Durant aquell mes també calia afegir tots aquells detalls més petits que estaven              
dissenyats però que encara no s’havien programat. 

Finalment, a part de la multitud de retocs i millores en el comportament dels objectes, calia                
afegir la interfície d’usuari final, amb els gràfics millorats. Això va requerir editar moltes de               
les coses ja fetes, com ara prefabs i perfils de les escenes. Una vegada feta, però,                
l’experiència dels testers  va millorar enormement, ja que feia el joc molt més entenedor. 

A més, cal dir que constantment i amb cada canvi al llarg de tot el desenvolupament                
apareixien nous bugs que s’havien de solucionar amb immediatesa ja que alguns trencaven             
el gameplay completament. La lluita contra els bugs ha estat dura, ja que molts problemes               
sorgien de la falta de coneixement inicial. En conseqüència, al final d’haver programat el joc               
s’han acabat refent alguns sistemes que s’havien fet al principi, ja que Anna havia après               
com optimitzar-los i fer-los més eficients. Aquesta millora continuada del prototip ha estat             
clau per a l’èxit de la realització de la demo , i ha estat gràcies a una dedicació de temps i                    
esforç constant. Ha estat un procés d’aprenentatge vertiginós, on els coneixements adquirits            
seran molt útils per aquesta professió de game designer , on sovint demanen coneixements             
bàsics tant d’art com de programació. 

7.1. Software utilitzat 

            Game Enigne: Unity 2017.3.0f3 (64-bit) 

 Plugins: TextMeshPro, Cradle 

            Codi: Monodevelop, VisualStudio 2017 

Arbres de diàleg: Twine 

Art: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

            Edició i animació: Adobe After Effects, Adobe Premiere 

Documents de disseny i guió: Excel, GoogleDocs 

 Esquemàtiques de disseny: yEd, MindMup 

Comunicació: Whatsapp, Discord 

            Organització i emmagatzematge: GoogleDrive 
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8. GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) 

8.1. ASPECTES GENERALS DEL JOC 

8.1.1. Sinopsi 

Roni Mozzarello, el friki més gran de la pizza, està molt emocionat perquè aquest divendres               
anirà a la festa de benvinguda de la universitat, on s’hi serveix una pizza especial cuinada                
per l’últim hereu de l’inventor de la pizza. En començar la setmana somia que 8 persones es                 
mengen els 8 trossos de la pizza. Té 5 dies per evitar el gran desastre i impedir que                  
aquestes persones vagin a la festa. 

Amb només un ordinador al seu abast, haurà d’utilitzar tot el poder de les xarxes socials per                 
assolir el seu objectiu. Haurem de ficar-nos a la pell de Roni per generar contratemps als                
seus companys i esbrinar què és veritat i mentida de tot el que es publica a les xarxes.                  
Espiar, navegar, recollir informació i interactuar amb els usuaris seran les eines per tal              
d’assolir l'objectiu i descobrir el puzle narratiu que amaguen els personatges. 

Serem capaços de crear connexions i saber diferenciar entre el perfil digital i el perfil real de                 
les persones? El jugador descobrirà fins a quin punt pot alterar les situacions dels altres               
personatges des del seu ordinador. 

8.1.2. Gèneres 

Hitman meets Facebook. Però amb pizza. I amb el surrealisme del Monkey Island.  

The Pizza Situation és en primer lloc un joc de simulació, ja que la principal característica                
del joc és la simulació de les xarxes socials i les accions que s’hi poden fer: penjar                 
contingut, comentar, parlar amb els altres, fer “like”, etc. L’aventura gràfica seria el segon              
gènere que destacaria, donat el gran pes dels puzles narratius i focus en els personatges               
que té el joc. Hi trobem també arbres de conversa, l’inventari i molta exploració (aquí               
traduïda en llegir feeds i navegar pels perfils digitals dels personatges), característics del             
gènere. Dins el videojoc d’aventures, TPS pertany al subgènere point-and-click, degut a la             
interfície i controls de joc.  

8.1.3. Referents 

A nivell de gameplay els principals referents han sigut els grans clàssics del gènere              
point-and-click , altres aventures gràfiques que ens agraden a nivell personal i jocs que ens              
interessaven per algun aspecte molt puntual de disseny de joc: 

Maniac Mansion , 1987, Lucasfilm Games 

The Secret of Monkey Island , 1990, Lucasfilm Games 

Grim Fandango , 1998, LucasArts 

The Longest Journey,  1999, Funcom 
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Deponia , 2012, Daedelic Entertainment 

Life is Strange , 2015, Dontnod Entertainment 

Els point-and-click de LucasArts i diverses aventures gràfiques han sigut el principal referent             
per dissenyar arbres narratius i puzles. 

Orwell , 2016, Osmotic Studios 

A normal Lost Phone , 2017, Playdius 

Emily is Away,  2015 i Emily is Away too,  2017, Kyle Seeley 

I am Innocent,  2017,  Guts United 

Kingsway,  2017, Andrew Morrish 

Comencen a proliferar jocs, sobretot per mòbil, on es juga a través d’una pantalla              
d’ordinador o mòbil simulats. Orwell és especialment rellevant perquè també té xarxes            
simulades i s’ha de navegar per elles per obtenir informació dels personatges. No obstant,              
es diferencia en que no té tants components d’aventura gràfica, ja que és més aviat un                
reading simulator. 

Saga Hitman,  2000-2016, IO Interactive 

És un referent per les mecàniques d’obtenció d’informació, presència d’objectius secundaris,           
i de diferents camins que permeten per assolir l’objectiu principal. 

També hem tingut com a referència jocs amb un gameplay molt diferent i d’altres gèneres               
però que ens interessaven per la narrativa i el to que volíem donar al nostre joc. 

Yandere Simulator , en desenvolupament, YandereDev 

És un joc que fa paròdia dels manga i anime japonesos. És un referent de to over-the-top i                  
d’objectiu absurd, ja que consisteix en eliminar a totes les noies de l’institut per poder               
quedar-te amb el noi popular. 

8.1.4. Plataforma 

8.1.4.1. Plataforma de desenvolupament 

The Pizza Situation és un joc per ordinador. En tot moment es va tenir la idea de simular                  
una pantalla d’ordinador. Amb això es pretén que el joc sigui més immersiu, al estar el                
jugador al mateix lloc físic on estaria en Roni Mozzarello a la ficció. D’aquesta manera               
posem encara més en relleu que el jugador s’ha de ficar a la seva pell. 

D’altra banda, a nivell tècnic suposa menys complicacions per l’equip fer un joc per              
ordinador pels coneixements que tenim. Un membre de l’equip ja ha treballat amb Unity, un               
programa que permet fer jocs en aquesta plataforma. A més, a nivell de testing i difusió,                
resulta més fàcil i ràpid utilitzar builds  des de l’ordinador. 
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Tot i això, arran dels testings es va veure que al jugador li funcionaria també com a joc per                   
mòbil. Deduïm que això es deu a que avui dia les xarxes socials s’utilitzen més des de                 
mòbils que no pas ordinadors. És una idea que ens plantegem de cara al futur, però a                 
l’hora d’adaptar el joc a una app per mòbil s’haurà d’adaptar tot el disseny i Interfície                
d’Usuari de les xarxes fictícies perquè siguin còmodes de llegir des del mòbil o la tablet, i                 
perquè, igual que el disseny actual simula les xarxes reals d’ordinador, simuli les seves              
versions per mòbil. Tampoc descartem l’opció de fer un joc transmèdia, combinant            
ambdues plataformes. Es podria fer un joc versàtil que permetés jugar des de qualsevol de               
les dues plataformes i els avanços fets en una partida des d’un dispositiu es guardessin               
també a l’altre, de manera que la versió app seria la versió “portàtil” del joc. També ens                 
plantegem que l’opció transmèdia sigui part del gameplay per a nivells superiors, i que el joc                
requereixi combinar les dues plataformes.  

8.1.4.2. Controls 

Com ja s’ha comentat en els punts anteriors, els controls son els mateixos que s’utilitzen en                
xarxes socials reals com Facebook o Twitter, i tenen les mateixes funcions. El jugador              
només necessita ratolí i teclat per fer les mateixes accions que faria al seu ordinador. 

Teclat = escriure al cercadors 

Botó esquerra = clic als botons (com “like” , seleccionar elements, arrossegar) 

Botó dret = guardar elements a l’inventari 

Rodeta central = scroll 

8.1.5. Jugador model 

Per nosaltres, TPS té dos perfils de jugador model, un de caire més achiever i un de caire                  
més explorer . El jugador model achiever seria algú que vol resoldre les trames com més               
ràpid millor. A més, també vol descobrir totes les maneres possibles de fer-ho, prenent-s’ho              
com un repte. En canvi, el jugador model explorer és aquell que vol llegir-se absolutament               
tots els textos i veure totes les imatges, independentment de la seva rellevància per la               
trama, perquè li interessa desobrir detalls ocults del joc.  

El joc està dissenyat per agradar als dos tipus de jugadors, perquè els textos de farciment                
serveixen tant com per atreure l’esperit explorador d’uns com per amagar les pistes i              
presentar un repte major als altres. 

8.1.6. Filosofia del joc 

The Pizza Situation vol oferir al jugador entreteniment i crítica. La part de diversió i               
entreteniment s’aconsegueix a través del gameplay i la narrativa, detallat en la resta del              
document. Però també pretén fer crítica d’alguns usos que es fan de les xarxes socials. 

The Pizza Situation té un important valor educatiu tractant temes i perills molt presents en el                
món actual, connectat permanentment a les xarxes digitals. El jugador ha d’entendre fins on              
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pot arribar la informació que es publica a les xarxes socials, i ficant-se a la pell del                 
protagonista veurà tot el que es pot arribar a fer amb aquesta informació.  

El focus del joc està en conductes i usos quotidians que es donen a les xarxes socials i en                   
la toxicitat d’aquestes. S’ha fet recerca prèvia per tal de fer una crítica documentada i per                
veure què en diu la investigació acadèmica.  

En resum, en els textos acadèmics s’explica com les xarxes socials són una forma              
d’entreteniment semblant als reality shows o revistes tabloides, el que dóna encara més             
interès al nostre joc. També hi ha molts anàlisis sobre el bullying i l’agressió a les xarxes, les                  
comunitats digitals i l’honestedat en aquest mitjà. S’han concebut termes com el “flaming ”,             
“hater ”, “networked public ”, “friending ” o “overshare ”, tots presents en les històries que narra             
el joc. El concepte de “intimitat pública”, utilitzat per referir-se a la frontera cada cop més                
borrosa entre el públic i privat, també és clau a The Pizza Situation . Els articles acadèmics                
sobre les noves formes de comunicació també ens han servit per documentar-nos, ja que              
posen en evidència el llenguatge de les emoticones i els memes, demostrant que són              
necessaris al joc per ser versemblant. Finalment, conceptes dins de l’àmbit acadèmic de la              
Comunicació Social com el “capital social” serveixen per explicar l’obsessió pels likes en la              
societat, també motiu de burla en The Pizza Situation . 

Tots aquests temes són tractats a TPS, i es pretén conscienciar-ne a través de la               
interactivitat. S’adverteix del perill i mals usos que es fan de les xarxes socials a base de                 
recrear-les. La narrativa over-the-top, exagerada i irònica, contribueix a accentuar la crítica.            
És per això que la paròdia i la comicitat son l’altre punt clau de TPS: sobretot vol riure’s                  
d’aquestes actituds. És un joc d’humor, que sedueix no només pel gameplay sinó també per               
la narrativa i el to. Per tant el joc és per davant de tot, una sàtira. 

Bibliografia: 

Boyd, D. (2014) It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens, United            
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Networked Publics, A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the             
Internet and Society . 
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8.2. GAMEPLAY 

8.2.1. Estructura de gameplay 

El joc està estructurat al voltant de la festa a la que anirà el personatge-jugador Roni                
Mozzarello. El joc comença 5 dies abans de la festa i cada nit durant aquests cinc dies el                  
protagonista té un somni premonitori. Cada cop somia (en forma de cutscene animada) que              
vuit persones es mengen els vuit trossos de la seva pizza, i en cada somni el jugador pot                  
veure la cara d’una (o més d’una) persones, que serà/n el seu objectiu a eliminar d’aquell                
dia.  

La festa és divendres, i el primer somni el té la nit del diumenge. Per tant, té 5 dies per                    
eliminar a 8 personatges. Cada dia és un nivell i en els nivells més avançats s’haurà                
d’eliminar més d’un personatge en un sol dia. Cada nivell té uns objectius principals              
(evitar que els 8 personatges vagin a la festa) i sidequests . 

No hi ha límit de temps en els nivells, però als testings hem vist que cadascun té una durada                   
estimada de 40 minuts - 1 hora. El nivell acaba quan el jugador ha eliminat de la festa                  
l’objectiu del dia o quan ha fet game-over . El progrés es guarda al final de cada dia o                  
quan el jugador guarda manualment. Si en un nivell es fa game-over , s’haurà de re-jugar               
només el nivell d’aquell dia. 

A més, hi ha continuïtat al llarg dels nivells: tot el que has fet el dia/nivell anterior es manté                   
als següents nivells, i a no ser que el jugador els elimini, pot seguir veient els nous posts                  
que van publicant els personatges de nivells anteriors. A més, algun dels objectius inicials              
pot fins i tot “tornar” a nivells posteriors, com és el cas de l’Angelica del nivell 1. 

El contingut de cada nivell són múltiples feeds programats, d’on el jugador ha d’obtenir la               
informació per aconseguir la seva missió, i arbres de conversa en un xat. També aniran               
apareixent posts nous segons les accions que vagi fent el jugador. Dins de cada xarxa, el                
jugador ha d’extreure informació (guardant-la a l’inventari), publicar a les xarxes, donar            
“m’agrada”  o xatejar amb els personatges. 

Sidequests: són objectius secundaris que aniran apareixent al llarg del dia en forma de              
favors que et demanen els Personatges-No-Jugadors (PNJ), i només cal completar-los una            
vegada (no cal tornar a fer-los a cada replay del nivell). Aquests permeten introduir              
narratives diferents i gracioses com a recompensa d’haver-les completat (sistema de           
rewards ), i de vegades funcionen com a tutorials implícits. També tenen altres tipus de              
recompensa, que són pistes per completar l’objectiu principal. A més són un al·licient per              
rejugar els nivells si no s’han completat totes en una sola jugada. 
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8.2.2. Game Loop 

 

8.2.3. Disseny de dificultat 

A cada nivell s’incrementa la dificultat. Tenir diversos nivells permet crear una corba de              
dificultat bastant evident. 

La dificultat s’incrementa: 

- Afegint més personatges 

- Fent arcs narratius més complexos 

- Requerir al jugador més accions per completar els puzles narratius 

- Donant menys pistes 

Algunes sidequests de nivells anteriors poden desbloquejar ajudes en nivells futurs. Cada            
quest i sidequest està dissenyat com un conjunt de puzles narratius, com a la majoria               
d’aventures gràfiques, on diversos obstacles bloquegen l’objectiu final i són els que el             
jugador ha de resoldre. A més, hi ha diferents vies per completar un mateix puzle, algunes                
més difícils que altres. 

8.2.4. Condicions de derrota (Game over ) 

El jugador ha de fer una sèrie d’accions per passar un nivell (veure regles d’acció a l’apartat                 
8.3.1), en un ordre determinat. Fins que el jugador no les vagi completant, el joc no avança. 

No obstant, algunes accions també penalitzen i tenen conseqüències en la narrativa. Si el              
jugador fa una sèrie d’accions errònies el nivell pot acabar en game over . El joc està                
dissenyat per donar la impressió que els PNJ reaccionen a les accions del             
personatge-jugador. Si aquest envia uns certs posts que son tabú pels PNJ o que els               
incomoda, els PNJ el poden eliminar d’amic a les xarxes, de manera que perdrà l’accés a                
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informació necessària per completar el nivell. El game over es produeix quan el jugador ha               
perdut l’accés a la informació necessària per completar la trama a totes les vies possibles               
(s’entén que la informació són objectes que el jugador ha de guardar a l’inventari per               
reutilitzar i resoldre els puzles). 

Quan es fa game over es comença el nivell de nou, amb possibilitat de tornar a veure la                  
cutscene inicial. La rejugabilitat dóna més avantatge perquè el jugador segurament ja ha             
obtingut informació que a l’inici del nivell no tenia. 

Hi ha altres condicions de derrota molt específiques que no tenen a veure amb la pèrdua                
d’accés a la informació, sinó amb una mala decisió del jugador molt exagerada, que              
normalment no es faria per accident sinó amb intenció de “veure què passa”. Per exemple,               
al final del nivell 1, el manager del restaurant demana al jugador qui vol que sigui el                 
guanyador del concurs del sopar. El jugador ha de dir el Gabriel (que regalarà el premi a                 
l’Angelica fent que aquesta no vagi a la festa) o una de les amigues (que aniran juntes al                  
sopar i en conseqüència l’Angelica no voldrà anar sola a la festa). No obstant, també               
existeix la possibilitat de dir-li al manger que vols guanyar tú mateix, enviant-li el nom del                
Roni Mozzarello. Si el jugador fa això, a la cinemàtica final apareix el Roni al restaurant                
demanant pizza i el cambrer contestant que allà no en tenen, cosa que compta com a Game                 
Over. 

8.3. SISTEMA CENTRAL DEL JOC 

8.3.1. Regles d’acció 

● Buscar informació 

● Guardar informació a l’inventari 

● Reaccionar a les xarxes (fer “m’agrada”) 

● Publicar posts  a les xarxes a partir dels objectes de l’inventari 

● Fer “follow ” i agregar amics 

● Parlar per xat 

● Compartir objectes de l’inventari per xat 

 

8.3.2. Regles d’estat 

A les 3 xarxes el jugador pot: 

● Seguir o no seguir persones o pàgines a Kibitzer i Fandoom 

● Tenir un PNJ agregat o desagregat a Galaxy 

Aquests estats fan de barrera d’informació a les que el jugador pot accedir. Com ja s’ha                
esmentat, els PNJs poden eliminar el jugador si aquest fa masses accions incorrectes. De la               
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mateixa manera, per resoldre els puzles i trobar la informació que necessita, el jugador ha               
d’aconseguir accedir als posts  canviant aquests estats. 

 

8.3.3. Regles de control 

● Botó dret → guardar coses a l’inventari 

● Scroll  → navegar per les xarxes 

● Point and click  per la resta 

● Arrossegar per usar els objectes en els diversos llocs on es poden utilitzar 
(publicacions, xat) 

Són els mateixos controls que el jugador utilitza a la realitat per usar qualsevol ordinador. 

 

8.3.4.  Sistema d’ajudes pel jugador 

Cada nivell està dissenyat per guiar al jugador cap a la resolució de la trama. Perquè aquest                 
faci les accions que li són requerides, el joc posa una sèrie de “pistes” i “fletxes” a seguir                  
(segons la dificultat del puzle i del nivell, aquestes són més o menys evidents). Aquestes               
fletxes poden ser coses com col·locar la informació que serà important per la trama a dalt                
del tot d’un feed , repetir informació (a través del sistema de tags que fa que un mateix post                   
aparegui en diferents pàgines, i per tant és més fàcil que el jugador acabi veient-lo), amb les                 
imatges fent més èmfasi en l’element important, textos molt fàcils d’interpretar, que PNJs             
parlin directament per xat amb el personatge jugador, etc. 

Totes aquestes tàctiques serveixen perquè el jugador no es perdi entre tot el contingut que               
trobarà durant el gameplay i poder dirigir-lo en certa manera. La dificultat de cada nivell farà                
que aquestes “pistes” estiguin més o menys presents. 

Per altra banda, no hi ha cap tutorial explícit però sí que hi ha elements que expliquen al                  
jugador com funciona cada xarxa per la qual ha de navegar. El jugador té sempre a                
disposició un botó d’ajuda (icona “?”) que li explica la interfície de cadascuna d’elles              
(veure annex 9). A més, algunes sidequests serveixen com a tutorial implícit perquè el              
jugador vegi com funcionen característiques específiques de les xarxes, sobretot en el            
primer nivell. 

Finalment, durant tot el joc, hi ha un bloc de notes (funciona exactament igual que               
l’aplicació de Windows) perquè el jugador pugui apuntar coses que creu rellevants, i un              
Quest Log (Diario) que anota automàticament els avanços del jugador dins de la trama del               
nivell. D’aquesta manera el jugador hi pot accedir sempre que vulgui recordar els avenços              
en la trama i també serveix com a pista, ja que quan algun personatge li dóna una missió                  
també es registra al Diari (veure annex 10). 
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8.3.5. Temporalitat 

8.3.5.1. General 

Durant tot el joc, el jugador té accés a un calendari que li marca en quin dia està jugant i li                     
recorda quin dia és la festa. El calendari és important perquè molts posts tenen data i el                 
jugador s’haurà de fer un calendari mental de què han fet els personatges en el passat. 

La trama es desenvolupa durant la primera setmana de setembre. La festa on el              
protagonista obtindrà la pizza és la nit del divendres. Mai s’especifica l’any perquè el joc no                
quedi desactualitzat i per distanciar-ho del temps real. D’aquesta manera s’ha pogut escollir             
que la setmana comença en dia 1 per simplicitat i fer-ho coincidir amb el número de nivell. 

Dilluns 1 
Setembre 

Dimarts 2 
Setembre 

Dimecres 3 
Setembre 

Dijous 4 
Setembre 

Divendres 5 
Setembre 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell final - 
dia de la 

festa 

 

8.3.5.2. Al nivell 

No hi ha límit de temps per jugar els nivells. Els resultats dels testings indiquen que cada                 
jugada té una durada mitjana de entre 40 minuts i 1 hora pel jugador target (basat en el                  
prototip del nivell 1). L’alt nivell d’exploració que ofereix el joc fa que no s’hagi afegit cap                 
penalització de temps ni compte enrere. A més, el joc tampoc avança si el jugador no fa cap                  
acció, i es pot parar el joc en tot moment. 

Durant el gameplay , el jugador té un rellotge a la pantalla, simulant el d’un ordinador. Aquest                
temps avança segons el progrés que va fent a la trama. Si el jugador ha fet moltes accions                  
però cap és rellevant per la trama, l’hora del rellotge no avança. Això serveix com a barra                 
de progrés pel jugador: el joc comença a les 9:00 i acaba a les 11:59. Si veu que el rellotge                    
s’apropa al final del dia, significa que està a punt de completar el nivell (excepte pel nivell 5,                  
divendres, que acaba a l’hora que comença la festa). 

8.3.6. Inventari 

La majoria d’elements que es troben a les xarxes de TPS són objectes que el jugador pot                 
guardar a l’inventari. De cada post , es pot guardar: 

● Localització 
● Text 
● Imatge 
● Noms /Tags 
● Data/Hora 
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Els objectes de l’inventari no es poden combinar a dintre d’aquest, i el jugador els pot                
utilitzar per: 

● Crear posts 

● Compartir pel xat 

A l’inventari caben un màxim de 6 objectes per obligar al jugador a escollir estratègicament               
quins objectes vol guardar. Tot i així, si el jugador esborra o perd l’objecte (usant-lo               
erròniament), el pot tornar a agafar del mateix lloc els cops que calgui. 

Els únics objectes que no es poden guardar a l’inventari són els que es troben al xat, per                  
evitar que el jugador ho utilitzi com a inventari “secundari” amb capacitat infinita. De la               
mateixa manera, cada xarxa té un sistema per evitar que el jugador abusi de les seves                
pròpies publicacions. Kibitzer només permet tenir un post pendiente per perfil; a Galaxy, si              
es publiquen masses coses sobre un personatge o sobre temes que no agraden a un               
personatge, aquest desagregarà el jugador, i pot ser una possible causa de game over ; a               
Fandoom, suposadament cada comunitat té un moderador que vigila que les publicacions            
que es facin en el seu “Doominio” siguin adequades per la seva comunitat. En cas contrari                
esborrarà la publicació del jugador i pot prohibir que publiqui més en aquell “Doominio” (sent               
això una altra possible causa de game over ). 

Per fer una publicació a qualsevol de les tres xarxes del joc, es fa un drag and drop des de                    
l’inventari sobre una plantilla que es pot omplir amb text i/o imatge, i en el cas de Galaxy                  
també amb tags o localització. 

8.4. GAME WORLD : LES 3 XARXES SOCIALS 

Com ja s’ha esmentat, el joc i la història es juguen a través d’unes xarxes socials fictícies,                 
que són les vertaderes protagonistes. TPS simula un navegador web amb 3 pestanyes             
obertes, amb cadascuna de les 3 xarxes socials que té a l’abast el personatge-jugador per               
manipular els personatges. Es simulen 3 xarxes i no una sola pels temes que tracta el joc: la                  
gran quantitat de xarxes socials que existeixen, la seva varietat i els usos que se’ls hi dóna i                  
la privacitat vs informació pública. Per això a TPS hi ha tres xarxes diferents dissenyades,               
cadascuna amb les seves particularitats. El que més diferencia cada xarxa és la faceta que               
hi mostren els usuaris: una xarxa mostra la identitat pública, l’altra la identitat privada i               
finalment la identitat anònima. 

Kibitzer Galaxy Fandoom 

identitat 
pública 

identitat 
privada 

identitat 
anònima 
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8.4.1. Referents 

Kibitzer és la xarxa que s’utilitza per ensenyar una faceta pública de la identitat dels               
personatges, com s’utilitza avui en dia Twitter i Instagram. Són xarxes en les que es pot                
veure el perfil i mur dels usuaris sense demanar permís o estar directament connectats . Per               3

tant, com que l’usuari no té control de qui mira el seu perfil, sol estar molt més atent de                   
quina imatge pública està donant (a diferència de Galaxy, que pren com a referència              
xarxes on es controla l’accés dels altres usuaris al perfil propi). 

Per aquesta xarxa, Kibitzer, també s’ha tingut en compte l’obsessió pel nombre de             
seguidors que existeix a les xarxes de referència. És l’única que indica el nombre de visites                
rebudes al perfil per simular aquesta competició. D’altra banda, aquesta competició per tenir             
la identitat pública amb més seguidors i la recerca de l’acceptació ha conduït a tenir en                
compte un altre referent a la web: Tripadvisor. La competició pels seguidors i per ensenyar               
un perfil envejable s’ha exagerat volent crear una mena de Tripadvisor per a persones. Això               
s’exagera encara més amb el fet que a cada perfil de Kibitzer apareixen publicacions que               
altres han fet sobre aquell usuari, i aquest no pot escriure sobre sí mateix. El significat de                 
Kibitzer en anglès és, de fet, algú que mira i dóna opinió o comentaris no desitjats.  4

Galaxy: el principal i quasi únic referent d’aquesta xarxa és Facebook, tant a nivell de               
disseny com d’usos que li donen els personatges. En aquesta xarxa poden trobar més              
privadesa, ja que poden controlar els usuaris que tenen accés al perfil. L’usuari té una               
pàgina principal on li apareixen les publicacions de les darreres 24 hores dels “amics” que té                
afegits. De fet el nom de la xarxa vol fer referència a la “constel·lació” de contactes que es                  
creen en aquest tipus de xarxes. També pel concepte estrella, ja que en aquestes xarxes es                
busca popularitat pel nombre de contactes que es té i brilla qui té més “m’agrada”. 

Fandoom és una pàgina de fòrums. Els usuaris poden penjar contingut anònim i per tant               
és la cara més oculta dels personatges. A més, com les identitats són ocultes, hi ha                
menys barreres socials a l’hora de parlar d’un mateix o de compartir interessos. D’aquí la               
segona part del nom de la xarxa, “doom” (fatalitat), ja que és la xarxa on els usuaris s’hi                  
solen perdre i deixar-se anar, a realitzar tot allò que no és tan acceptable en públic o que                  
volen amagar. La primera part del nom, “fan” es refereix a un ús molt concret que se li dóna                   
a les xarxes socials, el de ser un punt de trobada per les comunitats fans. 

Per descomptat, el referent pel contingut és la realitat mateixa i les xarxes reals, ja que es fa                  
sàtira sobre les coses que s’hi troben en aquestes. Les xarxes tenen diferents tipus              
d’usuaris (més o menys actius i addictes, més o menys dependents de les reaccions dels               
altres, amb més dissonàncies entre les diferents identitats, etc.). El jugador hi trobarà             
caricatures dels perfils d’usuaris, i és per això que com ja s’especifica en l’apartat de target                
(9.2), el jugador-model és un usuari habitual de les xarxes i sabrà identificar les ironies. De                
les xarxes de referència també s’han identificat diferents tipus de llenguatge. Si bé la              
manera que té d’escriure cada usuari revela ja una identitat, a les xarxes mateixes hi ha                

3Ambdues xarxes ofereixen la possibilitat de mantenir el perfil privat, però és poc comú utilitzar aquesta opció.  
4Al Merriam-Webster, “kibitzer : one who looks on and often offers unwanted advice or comment”.  
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diferències. Algunes són més proclius a usar memes (Galaxy i Fandoom), predominar en             
text (Fandoom) o imatge (Kibitzer). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2. Regles de funcionament 

8.4.2.1. Mur i posts 

Kibitzer 

Kibitzer és la xarxa menys familiar pel jugador, ja que té un sistema bastant particular, que                
barreja referents alhora que és innovador. La primera característica és que l’usuari només             
pot publicar contingut sobre altres usuaris, i per tant no té control sobre el seu propi mur.                 
La informació que s’obté de cada personatge en aquesta xarxa social és el que diuen els                
altres sobre ell i el que diu el personatge sobre els altres. A cada perfil hi ha 2 feeds : un que                     
ensenya el que han dit els altres personatges sobre aquest usuari (“sobre mi”) i un altre que                 
mostra les publicacions d’aquest usuari en els murs d’altra gent (“por mi”). 

A tot això se li suma que cada feed pot contenir un màxim de 6 posts que no es poden                    
eliminar (d’aquí la referència a Tripadvisor: l’opinió dels altres no es pot esborrar de la               
xarxa i els usuaris no tenen control sobre el seu mur). Per això hi ha un sistema de                  
competició de posts i nombre de “m’agrada”: si s’escriu alguna cosa sobre un usuari que ja                
té 6 posts al mur, la publicació va a la finestra de posts “pendientes”. Allà s’hi llegeix tot el                   
que publiquen els altres usuaris sobre aquell perfil. Per què el post vagi al mur de la persona                  
i estigui entre els 6 posts permanents, ha d’aconseguir en menys de 24h tants “m’agrada”               
com el post que ja estigui publicat amb menys agradaments. Si ho aconsegueix, el post que                
estava abans al mur s’esborra i el nou post que l’ha superat en agradaments ocupa el seu                 
lloc. Si no obté prou “m’agrada” abans de 24h, s’esborra definitivament. 
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Cada post marca l’hora i data en el que s’ha publicat, l’usuari que ha escrit aquell post i                  
l’usuari sobre qui es refereix. Es poden publicar tant imatges com textos curts, o els dos                
junts. No hi ha sistema de comentaris als posts. 

A més, els murs dels usuaris són públics, els usuaris no tenen control sobre qui visita el                 
seu mur. 

Perfils oficials: el jugador està acostumat a trobar empreses i institucions amb perfil propi a               
les xarxes socials. A TPS les trobarà a Kibitzer, amb un símbol distintiu. Els perfils de les                 
empreses sí que poden publicar al seu propi mur (3 posts propis com a màxim), tot i que                  
segueixen sense poder moderar les publicacions de la resta d’usuaris. 

Galaxy 

A Galaxy cada usuari té un perfil amb un feed on els posts es mostren en cronologia                 
inversa (del més recent al més antic). Es mostren únicament les publicacions que ha fet               
aquell usuari i les publicacions on ha estat mencionat. El feed no és infinit, només hi                
apareixen les publicacions d’aquell any. Per poder accedir al mur dels altres usuaris s’ha              
d’estar connectat amb ells. Es fa enviant una sol·licitud, i si l’altre l’accepta, els dos usuaris                
es poden veure mútuament els seus perfils i feeds. A més, a la homepage de cada usuari hi                  
apareixen recollits tots els posts de totes les persones que té agregades. 

La homepage consisteix en un feed que mostra les publicacions que les persones             
agregades han fet o on han estat etiquetades durant les darreres 24 hores. Això és bastant                
util a partir del nivell dos, ja que l’usuari pot veure els nous posts dels personatges dels                 
nivells anteriors sense haver de visitar els seus perfils un a un.  

Cada post pot contenir text i imatge. També mostra la data i l’hora de publicació. De manera                 
opcional, es pot indicar la localització des d’on s’envia el post i etiquetar a altres usuaris.                
En aquesta xarxa, els posts ja publicats sí que es poden esborrar, però queda constància               
de què hi ha un post esborrat en aquell feed . A més, només s’esborren del perfil de la                  
persona que l’ha esborrat manualment, però es mantenen al feed de les persones que hi               
estan etiquetades i del creador en cas de que l’hagi esborrat una persona etiquetada. Per               
tant, cap post es pot eliminar completament a no ser que l’esborrin totes les persones               
etiquetades. Els posts poden tenir comentaris, tot i que el jugador no els pot fer, i els                 
comentaris no poden tenir subcomentaris. 

Fandoom 

En aquesta xarxa els usuaris no tenen perfil propi, i el que destaca és el contingut que                 
publiquen. El contingut es divideix per temes, cada post s’ha de publicar en un              
domini/subfòrum concret (en el joc, “doominio”), d’acord amb el tema que tracta cada post .              
La homepage es diu “Randoom” i presenta 5 publicacions aleatòries cada dia des d’on el               
jugador pot començar a navegar per trobar més doominios . 

Els posts poden contenir text i imatge, i s’especifica sempre l’hora i data de publicació i                
l’usuari que l’ha publicat. Els posts poden tenir comentaris i aquests alhora poden tenir              
subcomentaris. 
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Una particularitat important d’aquesta xarxa és que no té buscador. Es tracta d’un món              
laberíntic on s'ha de navegar a traves d'hiperenllaços dels comentaris. 

8.4.2.2. Sistema de “m’agrada” 

El “like” de Facebook, el “cor” d’Instagram, el “retweet” de Twitter, etc. Hi ha moltes maneres                
passives d’expressar que el post agrada i donar-li visibilitat. En aquestes xarxes simulades             
també es recrea i parodia aquesta mecànica. 

Kibitzer 

Si l’usuari està d’acord amb les opinions dels altres, pot atorgar un “tick” a les publicacions.                
S’ha escollit aquest símbol perquè més que senyalar que agrada, simbolitza aprovació.            
Aquesta distinció és important en aquesta xarxa perquè, com els posts es refereixen a altres               
usuaris, el símbol d’aprovació indica que s’està d’acord amb el que un usuari ha dit sobre                
l’altre. Com s’ha especificat prèviament, els posts competeixen entre si per tenir més ticks i               
per tant ser publicats al mur dels usuaris de manera permanent. 

Galaxy  

L’equivalent al botó de “m’agrada” a Galaxy és el “shine” (brillantor), un símbol amb forma               
d’estrella. L’usuari no només pot especificar que li agrada aquell post, sinó que al atorgar un                
“shine” fa que el post brilli més. Per tant, la interfície d’aquesta xarxa indica visualment els                
posts més populars, convertint-los literal i figurativament en estrelles. 

Fandoom 

Aquesta xarxa permet als usuaris valorar cada post , i poden dir tant si els ha agradat com                 
si no. Cada post  té dos marcadors, el de “m’agrada” i el de “no m’agrada”.  

8.4.2.3. Notificacions 

Kibitzer 

Es poden seguir els perfils. S’envia una notificació cada cop que un post pendent s’hagi               
aprovat al mur d’un dels perfils seguits. 

Galaxy 

Notifica quan han acceptat una sol·licitud d’amistat i quan els contactes que es tenen              
agregats publiquen nou contingut. 

Fandoom 

Es poden seguir els doominios i s’envia notificació quan hi ha contingut nou o han comentat                
un post publicat pel jugador. 
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8.4.2.4. Perfil d’usuari 

Kibitzer 

Cada perfil de Kibitzer té una foto de perfil i un comptador de visites (no de seguidors). Els                  
perfils que pertanyen a empreses o institucions tenen un distintiu. 

Galaxy 

Cada usuari pot escriure una frase de descripció al costat de la seva foto de perfil. També                 
s’indica la data d’aniversari, l’edat i el lloc de naixement. A més tant amb els usuaris que                 
estan agregats com amb els que no, es pot saber els contactes en comú dins de la xarxa. 

Fandoom 

En ser la xarxa anònima, tots els usuaris utilitzen pseudònims. Per certes trames, el              
jugador ha d’esbrinar quina identitat amaga cada personatge i quins hobbies ocults té. No              
existeix cap equivalent a una “pàgina de perfil” per cada usuari. No hi ha fotos de perfil, però                  
els usuaris que participen molt en un subfòrum concret es guanyen l’estat de “gold” (or) i                
poden tenir una icona de perfil especial (hi ha una icona especial associada a cada domini). 

Cada doominio  té una petita descripció sobre els temes que s’hi tracten. 

8.4.2.5. Hiperenllaços i cercador 

Les xarxes Galaxy i Kibitzer tenen cercador. Per evitar que el jugador provi noms a cegues,                
només trobarà els perfils si escriu correctament el nom. Si ha fet una cerca amb un nom mal                  
escrit, el jugador rebrà feedback per part de la xarxa que li suggereix comprovar si ha escrit                 
correctament el nom i li recorda que els perfils de les empreses només estan a Kibitzer. 

D’altra banda, el jugador pot anar endavant i enrere a cada xarxa, com si recorregués les                
pàgines a un navegador.  

La xarxa Fandoom no té cercador però sí un fil d’Ariadna que indica els últims doominios                
que ha visitat el jugador. Aquesta estratègia obliga al jugador a perdre’s i navegar per la                
xarxa, com sol passar en xarxes com Tumblr, Reddit o Youtube, on s’acaba arribant a tot                
tipus de contingut a través d’hiperenllaços. Els comentaris dels posts poden tenir enllaços a              
altres doominios i és a través d’aquests que el jugador ha de trobar els diferents fòrums.                
Això requereix que cada nivell tingui un mapa d’enllaços perquè tots els doominios estiguin              
connectats entre ells i siguin accessibles a travès d’hiperenllaços dins dels posts o els              
comentaris (veure Annex 11). 

Finalment, el jugador ha d’anar cercant els personatges no només pel cercador sinò també              
pels enllaços que es troben als tags o als comentaris. Els noms dels usuaris que comenten i                 
publiquen tant a Kibitzer com a Galaxy són clicables i porten als seus perfils. Si el nom per                  
qüestió de guió és d’un personatge que no té trama i només existeix per donar contingut a                 
les xarxes, a Kibitzer el clic no porta enlloc, i a Galaxy porta a un perfil “fals” que mai                   
acceptarà una sol·licitud d’amistat.  
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8.4.3. Xat 

A TPS també hi ha simulació de xat, element essencial de les noves formes de comunicació                
en la societat actual. Dins de les xarxes fictícies, aquest es troba dins de la xarxa social                 
Galaxy (avui en dia la majoria de xarxes socials tenen el seu propi xat). 

Cada cop que l’usuari té un nou contacte, té una nova pestanya al xat amb aquest contacte.                 
Tot i així, també es pot iniciar una conversa amb qualsevol usuari de Galaxy, estigui agregat                
o no, però aleshores apareix com a anònim i sense la foto de perfil visible. 

Quan s’envia un missatge, el xat notifica si l’altre l’ha llegit senyalant-ho amb un “visto”. El                
xat permet fer paròdia de les diferents actituds a l’hora de comunicar-se en privat a les                
xarxes. Cada personatge té una manera d’escriure que el defineix i contesta segons la              
confiança que tingui amb el personatge-jugador. 

La presència del sistema de xat comporta el disseny d’arbres de conversa, més detallat en               
l’apartat 8.5.6. Pels diàlegs, el jugador té 5 opcions de conversa sempre disponibles: 

● Sí 
● No 
● Hola 
● Oferir ajuda 
● Compartir objecte de l’inventari 

Més endavant es detalla el disseny de les converses, que són alhora puzles i pistes per                
resoldre la trama. 

8.4.4. Regles de control 

● Botó esquerre →  donar “m’agrada”, obrir les opcions del menú superior, ampliar les 
imatges, anar als hiperenllaços 

● Botó dret → guardar informació a l’inventari 

● Scroll  → baixar o pujar el feed 

Els elements clicables pel jugador són els mateixos que es trobaria en una xarxa social real                
amb l’afegit que amb el botó dret pot guardar la informació a l’inventari (veure punts 8.3.3 i                 
8.3.6). El jugador ho pot guardar tot a l’inventari, tots els textos, dates, noms, etc.               
(exceptuant el contingut dels xats, per raons esmentades en l’apartat 8.3.6). 

Com TPS està molt basat en l’exploració i la recerca d’informació per resoldre puzles, l’scroll               
és l’acció principal del jugador durant el gameplay . Això forma part de la crítica que hi ha                 
dins del joc, ja que mostra la importància que ha adquirit aquest gest en el nostre dia a dia. 

Per publicar a les xarxes, el jugador té un post en blanc amb dropzones on hi pot arrossegar                  
els objectes de l’inventari. Aquestes dropzones poden tenir limitacions pels tipus d’objecte            
que poden acceptar. Per exemple, una dropzone d’imatge només acceptarà objectes que            
siguin una imatge. D’altra banda, el xat és l’únic tipus de dropzone que accepta tot tipus de                 
contingut. 
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8.4.5. Taula resum 

KIBITZER GALAXY FANDOOM 

Mur 

4 feeds : “por mi” / “sobre mi”/ 
pendientes “por mi”/ 

pendientes “sobre mi” 

Només es pot publicar 
contingut sobre els altres* 

6 posts aprovats 

Els posts publicats al mur no 
es poden eliminar 

No es poden fer comentaris 

Sistema de competició de 
“m’agrada”: 24h per què el 

post arribi al mínim 
d’agradaments del post 

publicat amb menys 
“m’agrada” per què es 

publiqui. 

Els posts a “pendientes” 
s’esborren passades 24h 

Públic 

*Els erfils d’usuaris oficials  sí 
que poden escriure sobre ells 
mateixos 

1 feed  en cronologia inversa 

Apareixen posts de l’usuari i 
posts on està etiquetat 

Posts de fins a 1 any enrere 

Els posts es poden esborrar 
(però queda constància de 

“post borrado” i només 
s’esborra d’aquell feed, no 

dels altres que estan 
etiquetats) 

Es poden fer comentaris 

Es requereix acceptació de 
l’altre usuari per accedir 

Privat 

 

 

Múltiples “doominios” 

Pàgina d’inici: Randoom. 5 
posts aleatoris cada dia 

Tothom pot publicar 

Els posts es poden esborrar 

Es poden fer comentaris i 
comentaris de 2n nivell. 

Anònim 

Posts 

Imatge i text 

Data i hora 

Usuari que ha publicat i 
usuari sobre qui publica 

Només es pot publicar 1 cada 
24h per perfil 

Imatge i text 

Data i hora 

Localització 

Mencions a altres usuaris 
opcional 

 

Imatge i text 

Data i hora 

Usuari que ha publicat 
(pseudònim) 
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Tics 

Els 6 posts amb més tics van       
al mur de l’usuari de manera      
permanent. Si un nou post     
aconsegueix més tics que el     
que en tingui menys al mur, li       
agafa el lloc i l’altre     
desapareix. 

Els tics s’acumulen i es     
poden seguir posant després    
de ser acceptats. 

Shines 

Fan brillar el post. 

Me gusta / No me gusta 

Es pot votar a favor o en       
contra. Tant el nombre de     
vots en contra com el     
nombre de vots a favor     
queda visible en el post. 

Es segueixen els usuaris S’agreguen als usuaris com a 
contacte i han d’acceptar la 

sol·licitud 

Es segueixen els Doominios 

Informació del perfil 

Foto de perfil 

Número de visites 

Foto de perfil 

Aniversari i edat 

Lloc de naixement 

Frase descriptiva 

Amics en comú 

No hi ha foto de perfil. Hi ha 
icones. 

Per l’icona del perfil es pot 
saber si l’usuari és gold  en 

algun Doomini 

 Els noms son pseudònims  

 

XAT (Galaxy) 

Lligat a Galaxy. Nomes surt a la llista la gent que es té afegida o amb qui s’ha obert conversa. 

Es pot parlar com a anònim amb qui no estigui a la llista de contactes 

“Visto” quan l’altre ha llegit el missatge enviat (encara no incorporat al prototip) 

5 opcions de conversa disponibles (quatre generals i objecte de l’inventari) 
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8.5. NARRATIVA 

8.5.1. Context 

La trama es desenvolupa dins del context de la primera setmana del primer any d’universitat               
del personatge-jugador, Roni Mozzarello. El punt de convergència dels personatges és la            
Universitat de Mainville. La majoria de personatges són universitaris i tenen entre 17 i 23               
anys (sobretot els personatges principals), tot i que algun personatge es surt d’aquesta             
franja. El dia 1 de setembre comença la setmana d’introducció a la universitat, prèvia al               
començament de les classes. Aquesta primera setmana està dedicada a acollir els nous             
alumnes, dels qual en Roni en forma part. És per aquesta raó que el personatge-jugador               
encara no coneix als altres personatges que van a la festa ni tampoc els veu en persona.  

El divendres 5 de setembre a la nit es fa la festa de nou-vinguts organitzada per l’associació                 
d’estudiants. La festa es celebra a casa de l’Ultimo Napoli, membre de l’associació i              
descendent de l’inventor de la pizza. És tradició que cada any prepari la recepta secreta de                
pizza que ha anat passant entre les generacions de la seva família, i només la pot fer un                  
cop a l’any perquè està feta amb ingredients especials que porta d’Itàlia quan va a visitar la                 
seva família durant les vacances. En Roni Mozzarello és un fan d’aquest personatge i              
decideix anar a estudiar a la Univesitat de Mainville només per poder provar la pizza i                
conèixer-lo. El jugador pot saber aquesta informació mirant els perfils a les xarxes del              
mateix Roni. 

8.5.2. To 

El to de TPS és over the top (excessiu, exagerat) tocant l’absurd. Els personatges són               
caricatures, grotescos, i això es reflecteix tant en els seus perfils com en les seves accions                
i trames. Com ja s’ha esmentat, el joc vol fer paròdia dels usos que es fan de les xarxes                   
socials i això es fa a través de les actituds i històries que tenen els personatges. També es                  
fa paròdia dels estereotips socials que es veuen a les xarxes. 

L’element central que regeix tota la narrativa i el joc esdevé sempre la comicitat. L’objectiu               
final és entretenir i fer riure el jugador. The Pizza Situation és sobretot un joc d’humor.                
Donats els temes seriosos que tracta i la voluntat de donar compte de la toxicitat de les                 
xarxes, de vegades té punts d’humor negre. 

8.5.3. Personatge-jugador 

Roni Mozzarello té 18 anys i està a punt de començar la universitat. Viu a Mainville. És un                  
fanàtic i obsés de la pizza. És immoral i sociòpata. Passa els seus dies mantenint debats                
sobre pizza a Internet, jugant als escacs (en línia òbviament) i llegint l’actualitat sobre la               
societat que jutja de vergonyosa i inútil, menyspreant tot el que hi ha fora de la seva                 
habitació. Amb aquesta actitud altiva passa els dies tancat a casa, on conviu amb la seva                
mare i germà (als que gairebé quasi tampoc veu i dels que segurament el jugador tampoc                
n’acabi sabent de la seva existència). L’únic que permet entrar dins de la seva habitació               
plena de molles de pizza és el seu gos Dante.  
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Molta d’aquesta informació no és rellevant pel gameplay però si pel world building. Alhora              
serveix per construir el seu perfil a les xarxes socials.  5

Jugant des de la seva perspectiva, el jugador ha de treure el més baix de si mateix, ja que el                    
joc crea la falsa il·lusió de llibertat de decisió. Com a gran final del joc i de la història, Roni                    
descobrirà una intolerància que li impedeix menjar pizza i l’ha anat deteriorant durant la              
setmana que transcorre el joc, com a manera de girar-li el karma per les seves accions                
immorals i manipuladores. 

8.5.4. 8 enemics 

A continuació es detallen les vuit persones que es mengen els vuit talls de pizza               
(personatges a eliminar) i la manera com es resol la trama de cada un. 

8.5.4.1. Angelica Kocklire 

Noia de poble que ve a viure a la ciutat per primer cop per estudiar a la universitat. Abans                   
era gòtica-lolita i molt geek . Ara vol aprofitar que viu a un lloc totalment nou per deixar                 
enrere aquest passat que considera massa “infantil” i no prou cool per a ser popular a la                 
universitat. També vol conèixer nous nois i tenir noves relacions ara que ha deixat la seva                
llarga relació d’adolescència. En la nova ciutat ha adoptat l’actitud de nena bufona però              
sexy. 

La seva actitud és molt diferent entre les xarxes públiques i el Fandoom , que és anònim. El                 
seu perfil a les xarxes públiques aparenta “normalitat” seguint els estàndards de noia             
popular, amb perfil de nena adorable. A Fandoom però, segueix participant en els fòrums de               
quan era adolescent, ja que li segueix agradant la mateixa saga de llibres gòtics Broken               
Doll . Allà gaudeix de certa popularitat entre la comunitat fan de les novel·les pels fanfics yaoi                
(porno gay) que escriu. 

D’altra banda, el xicot que tenia al poble, Gabriel, encara està enamorat d’ella i la               
persegueix per les xarxes socials. L’Angelica ja no l’estima i l’ignora. 

Ha fet noves “amigues” en els 5 dies que porta a Mainville, Maya i Eva, dues noies de segon                   
curs i que són molt populars a la residència d’estudiants on viuen les tres. 

Com s’elimina de la festa 

A. Convèncer i ajudar a Gabriel a convidar-la a sopar al restaurant més car de la ciutat                
el mateix dia de la festa. 

B. Trencar l’amistat que té amb Maya i Eva perquè ella mateixa no vulgui anar a la                
festa. 

5 Referents: Scott Pilgrim (friqui, pocs amics, no és popular) i Light Yagami en Death Note (li agrada jugar a ser                     
Déu i sentir-se al marge de la societat però superior. Manipulador, de moral qüestionable) 
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8.5.4.2. Pug Ambigu  

Gos carlí que s’ha fet famós a les xarxes socials per haver-se convertit en meme . És per                 
això que té perfil propi a les xarxes, ja que és una celebrity digital. Encarna tota la cultura                  
del meme  en la societat actual. 

Com s’elimina de la festa 

S’ha de trobar una persona al·lèrgica als gossos i convèncer-la perquè vagi a la festa               
perque així prohibeixen portar animals. El jugador haurà de tenir en compte que Roni té un                
gos (Dante) i no pot mentir als altres personatges dient que ell mateix és al·lèrgic. 

El jugador ha de trobar a un hipster hipocondríac i maniàtic que és molt al·lèrgic però es                 6

nega a anar a la festa perquè és massa mainstream . El personatge-jugador ha d’infiltrar-se              7

en els cercles hipsters per obtenir suficient informació per confrontar-se per diàleg amb ell .              8

La discussió ha de fer veure al personatge que en el fons anar a la festa és molt alternatiu,                   
ja que ara ser hipster  està de moda i molta gent opta per no anar a la festa. 

8.5.4.3. La Fan 

Noia molt implicada en els cercles de fandoms i molt obsessa per l’obra de la qual és fan.                  
Passa molt de temps a Fandoom però en canvi té molt pocs amics a Galaxy. 

Com s’elimina de la festa 

S’ha d’organitzar, per mitjà de les xarxes, un esdeveniment inventat relacionat amb el seu              
fandom al mateix moment de la festa. La Fan ha de creure que és real i prou important com                   
per saltar-se la festa. Això es fa creant un rumor i expandint-lo per les xarxes. 

8.5.4.4. El Guitarrista 

És un integrant del grup de música que tocarà en directe durant la festa del divendres. 

Com s’elimina de la festa 

Creant una guerra de “m’agrada” i guanyant-la. El personatge-jugador ha de trobar un altre              
grup de música que vulgui tocar a la festa i després convèncer a l’associació que organitza                
la festa que no es just que ells escullin el grup que tocarà, ja que això s’hauria de decidir per                    
votació a les xarxes. L’associació accepta i determina que guanya el que aconsegueix més              
“m’agrada”. Per això, en Roni ha d’aprofitar els seus contactes i aptituds pel màrqueting per               
aconseguir que el grup del personatge que es menjarà la pizza perdi. 

8.5.4.5. Els dos germans 

Una germana i germà amb gran rivalitat professional. Ambdós es van graduar el curs              
passat, però segueixen formant part de l’associació d’estudiants per fer currículum. Els dos             
volen entrar a la mateixa empresa, que només selecciona un candidat. Els seus perfils a les                

6 Els hipsters són un tipus de tribu urbana que mostren una actitud alternativa i gustos diferents als més                   
populars i convencionals. 
7 Popular, de gust comú.  
8 inspirat en la lluita d’espases en The Secret of Monkey Island  (1990) 
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xarxes són sobretot eines professionals per a ells. Els hi serveix com a espai on fer públics                 
els seus assoliments i èxits laborals i on fer la guerra entre germans per ficar-se un per                 
davant de l’altre.  

Com s’eliminen de la festa 

Jugant a dues bandes amb els dos germans. S’ha d’ajudar als dos a boicotejar-se              
mútuament fins que els dos quedin descartats per treballar a l’empresa. D’aquesta manera             
decidiran deixar l’associació d’estudiants, tenint en compte que hi estaven només per            
interès, per guanyar punts per ser contractats. 

8.5.4.6. El Youtuber 

Personalitat destacada a internet, un “Youtuber” que va a la mateixa Universitat que en              
Roni. És un convidat especial a la festa. Es tracta d’un personatge que toca amb els peus a                  
terra; reivindicatiu però pendent i preocupat per la seva audiència. Com a “Youtuber” és              
dependent de les xarxes socials i el món online és la seva feina. La seva vida és pública tot i                    
que es preocupa per mantenir la poca privadesa que li queda. Per això el              
personatge-jugador mai podrà accedir al seu Galaxy. 

Com s’elimina de la festa 

Manipulant l’opinió pública. En Roni ha de treure afirmacions i accions del Youtuber fora de               
context i fer-les arribar a distintes comunitats que les trobin ofensives per crear així una               
onada de queixes, denúncies, haters i trolls que acabin afectant la seva reputació.             9

Finalment la seva imatge ha d’acabar tan afectada que els organitzadors de la festa es               
veuen obligats a prohibir-li l’assistència. 

8.5.4.7. El personatge sense xarxes socials 

Noi que no té xarxes socials. Vol mantenir la seva vida privada, amb una presència online                
mínima. Ja en té prou amb sortir molt de casa i passar molt de temps amb la família i amics. 

El fet de no tenir xarxes socials no significa que no hi aparegui als perfils dels altres. Té una                   
germana petita que és una Queen Bee : una adolescent descarada que viu per rebre              10

atenció. 

Com s’elimina de la festa 

El jugador obtindrà informació del personatge a través dels seus amics i especialment la              
seva germana, molt activa a les xarxes i despreocupada per la seva privadesa. L’haurà              
d’ajudar a fer una malifeta molt gran perquè la castiguin el divendres i el seu germà s’hagi                 
de quedar vigilant-la. 

9 Inspirat en el cas real del Youtuber Pewdiepie que va ser acomiadat de la Network a la que pertanyia per ser                      
acusat de racista per la comunitat online . 
10 “Queen bee: “Noia que, normalment en el context d’institut, és la líder del grup. No sempre ha de ser la més                      
maca però és extremadament confident, i perquè pensa que és guapa els altres també ho pensen. Coneix tots                  
els xafarderies importants i la gent imita el seu estil de vida.”, Urban Dictionary 
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8.5.4.8. Boss  final: Margherita Capricciosa 

Alter ego d’en Roni Mozzarello. Té la mateixa obsessió per la pizza que ell. Ella també està                 
present al Doominio de pizza al Fandoom i hi llegeix el post que va fer en Roni explicant el                   
seu pla per aconseguir menjar-se la pizza especial de l’Ultimo Napoli. Ha decidit copiar-lo i               
robar-li el pla malèvol. Mai se sap qui és ella al Fandoom perquè és la xarxa que utilitza                  
pseudònims. Es fa passar per algú que no té cap interès ni per la pizza ni per la festa. Parla                    
amb en Roni amb l’excusa de què aniran junts a classe. Deixa que en Roni s’encarregui                
d’eliminar els altres personatges de la festa i faci la feina bruta, perquè després ella només                
hagi d’eliminar-lo a ell de la festa. 

El Boss final és per tant l’alter ego, que utilitzarà les mateixes estratègies que ha usat el                 
personatge-jugador per tornar-se contra ell. 

8.5.5. Nivells i trames 

8.5.5.1. Nivells 

Com ja s’ha especificat anteriorment, el joc consta de 5 nivells de creixent dificultat. Alguns               
nivells requereixen eliminar més d’un personatge en un sol dia, amb encreuament de trames              
i personatges que poden tornar. 

Dilluns 1 de 
setembre 

Dimarts 2 
de 

setembre 

Dimecres 3 de 
setembre 

Dijous 4 de setembre Divendres 5 
de setembre- 
dia de la festa 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 

Angelica 
Kocklire 

Pug 

La Fan 

El Guitarrista 

Els dos 
germans 

El Youtuber 

Personatge sense 
xarxes 

Angelica torna! 

Margherita 
Capricciosa 

 

 

8.5.5.2. Estructura de les trames 

Les trames no són totalment lineals, ja que sovint es poden resoldre de diferents              
maneres, amb resolucions totalment diferents pel jugador (d’aquesta manera es premia la            
rejugabilitat) o simplement en punts concrets de cada trama, els puzles/conflictes es poden             
resoldre per diferents camins (a l’annex 12 es veu el mapa general de les vies de resolució                 
del primer nivell). Per tant, al voltant d’un enemic pot haver-hi més d’una trama encara que                
el jugador no les acabi descobrint totes. 

Totes les trames estan relacionades a través dels personatges, que acaben estant            
connectats indirectament d’alguna manera. Juguen especial importància els personatges         
secundaris no només en la resolució de les trames (ja que mai es resolen amb en Roni                 
parlant directament amb els enemics perquè no pot ser descobert i ser expulsat de la festa)                
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sinó també com a connectors. Els personatges secundaris solen jugar diferents papers en             
diverses trames. Això comporta que mentre es resol la trama d’un nivell, hi ha              
foreshadowing i s’introdueixen personatges de nivells futurs. També pot passar a la            
inversa, que trames que es creien resoltes en realitat es tornen a obrir com és el cas del                  
primer enemic (Angelica Kocklire), que s’haurà de tornar a eliminar en el nivell 4 perquè               
aquesta vol tornar a la festa. 

Drama moments 

Cada trama té 2 actes i al final de cada acte hi ha una cutscene d’una escena que està                   
passant “en directe” a les xarxes socials. Són punts de gir a la trama, quan el jugador ha                  
assolit un canvi important en l’esdevenir dels personatges. 

Els drama moments no van per personatges sinó per trames. Segons el camí que hagi               
agafat el jugador en veurà uns o altres. Escau la possibilitat que en vegi més de dos en la                   
resolució d’un nivell si fa les accions de vàries trames. 

Els drama moments també ajuden al jugador a situar-se en el moment de la trama que es                 
troba. Quan apareix el primer drama moment significa que està a mig camí d’eliminar              
l’enemic i el segon significa que ja ha acabat i aconseguit l’objectiu. 

8.5.5.3. Temes 

La diversitat dels personatges i trames permet que TPS tracti temes molt diversos, sempre              
sobre les xarxes socials i la societat digital, complint així els propòsits esmentats en l’apartat               
8.1.6. 

Personatges/Trames Temes tractats 

Angelica Kocklire 

“Stalking ” (assetjament), la doble cara que amaga el perfil         
públic a les xarxes, voler “ser guay”, la sobre-interpretació         
dels missatges, la pressió social, el fàcil accés a la          
informació personal. 

Pug i Hipster 
Els memes  i els animals virals a internet, la volatilitat de 
les tendències, la construcció de les aparences. 

La Fan 
Les comunitats fandom a internet, les postveritat i les 
“fake news ”, les xarxes com a eina per organitzar 
esdeveniments. 

El Guitarrista 

Usuaris com a producte, els abusos del màrqueting, els 
bots , les “fake news ”, la rapidesa del boca-orella a les 
xarxes, el comportament a seguir, les guerres de likes  i 
creure les masses. 

Els dos germans 
Les conseqüències de les xarxes socials en el món 
professional, la competitivitat, la cerca de prestigi digital, 
els contactes a les xarxes socials com a capital social. 
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El Youtuber 
La toxicitat de les comunitats online , els “haters” i l’ofensa 
fàcil, la manipulació de la informació fora de context, la 
fama a internet. 

Personatge sense xarxes 

L’impacte de les xarxes socials en les vides personals, la 
fàcil manipulació dels menors a internet, els shadow 
profiles  (informació existent on-line  sobre persones sense 
xarxes). 

Margherita Capricciosa 
La facilitat de mentir a les xarxes, el món friqui a internet, 
la falsa identitat. 

 

8.5.6. Arbres de conversa 

Com a aventura gràfica, el sistema de diàlegs té molt de pes, ja que és una part important                  
del gameplay. Els arbres de diàleg convencionals són massa lineals per a encaixar amb la               
sensació de llibertat que busca el joc. D’altra banda, donar infinites o masses opcions de               
conversa i resposta al jugador fa que aquest es senti massa perdut, i a més dificulta molt la                  
creació de puzles i la programació. Per això hi ha un punt mig on el jugador té sempre les                   
mateixes 4 opcions de resposta: 

● Afirmació (“Sí”) 
● Negació (“No”) 
● Salutació (“Hola”) 
● Proposta (“Te puedo ayudar”) 

 
Això requereix dissenyar i redactar tots els diàlegs perquè encaixin amb aquestes            
respostes. El jugador també pot enviar qualsevol objecte de l’inventari i això multiplica les              
possibilitats de diàleg. Per altra banda, cada personatge té una frase predefinida de             
resposta per quan el jugador s’equivoca o envia coses sense sentit. L’exemple de diàleg              
d’una part de la trama A del nivell 1 es troba a l’annex 13. 

8.6. DISSENY D’ART I SO 

8.6.1. Estil general 

L’estil visual del joc conjuga amb el to. És caricaturesc, cartoon i exagerat, com les               
personalitats dels personatges. Els estereotips que es parodien també ho són visualment. A             
més, l’estil cartoon també serveix per distanciar al jugador enfront tota la sàtira i temes               
seriosos que tracta el joc. En el fons, el personatge-jugador és un manipulador i se l’obliga a                 
fer accions de moralitat dubtosa. Per ficar-hi distància, l’estil d’art ha de ser irreal, fals però                
divertit. 

A les xarxes socials mana la imatge, i existeixen “tipologies” de fotografies i vídeos trends , i                
això també és motiu de burla a TPS. Per tant, les imatges que es veuen a les xarxes socials                   
fictícies són exageracions del tipus de fotografies que es veuen per internet. Per qüestions              
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de producció, no hi ha vídeos en les xarxes simulades (tot i que són un element recurrent a                  
les xarxes socials). 

8.6.2. Dibuixos 

8.6.2.1. Disseny de personatges 

Els personatges són caricatures dels estereotips i grups socials que representen. A l’annex             
5 s’hi troben els concepts dels personatges que participen en les trames del nivell 1 a mode                 
d’exemple. El dibuix és en 2D, amb pocs detalls, línies definides, trets exagerats i              
desproporcionats. 

Pel disseny de cada personatge s’escull una silueta molt vistosa i amb alguna particularitat              
que la diferenciï dels altres personatges. Els colors segueixen la mateixa decisió de disseny,              
són vistosos i d’una gama cromàtica diferent per a cada personatge. La intenció és              
diferenciar molt visualment els personatges els uns als altres perquè sigui ràpid pel jugador              
detectar-los i distingir-los mentre navega entre tant contingut de les xarxes. 

Finalment, TPS vol que diferents nacionalitats, ètnies i cultures estiguin representades. Això            
es fa per mitjà dels concepts de cada personatge, buscant la major diversitat i pluralitat               
possible. 

8.6.2.2. Contingut de les xarxes 

Una de les mecàniques principals del joc és navegar i trobar informació. Això també implica               
trobar informació visual i saber interpretar les imatges que publiquen els personatges a les              
xarxes. La gran quantitat d’imatges que requereix el joc fa que aquestes siguin senzilles,              
directes i clares, perquè el jugador pugui llegir ràpidament el seu missatge -veure annex 22-.  

Les imatges importants i necessàries per resoldre puzles es ressalten, amb els personatges             
més vistosos i un dibuix més definit. També hi ha ajuts visuals pel jugador per quan ha de                  
cercar elements concrets de les fotografies. 

També hi ha una gran quantitat de logotips i imatges corporatives dins del joc. Aquests són                
poc originals, senzills i estereotipats perquè el jugador entengui ràpidament de què es             
tracta. 

Finalment, es juga a burlar-se dels personatges per l’estil de fotografies que pengen a les               
xarxes socials. El contingut visual que pengen també definirà les seves personalitats.  

8.6.3. Animacions 

El joc conté cutscenes  a cada inici i final de nivell: 

- Les cutscenes inicials han d’ensenyar la cara del(s) personatge(s) a eliminar en            
aquell nivell, són el punt de partida pel jugador, la primera i única pista que té sobre                 
l’enemic al principi de tot. 

- Les cutscenes finals són un reward pel jugador per haver completat el nivell. Són              
divertides i disteses. 
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L’estil general de les animacions és molt cartoon i sobretot molt inspirat en les animacions               
anime: ràpid, amb les emocions molt exagerades i efectes relativament ràpids de realitzar             
amb els fons que dinamitzen els plans. 

També conté moltes animacions internes vinculades a la interfície d’usuari. Les icones            
s’animen perquè cada gest del jugador quedi ressaltat i donar més dinamisme a una              
pantalla de joc en essència estàtica.  

Tot i que realment són animacions falsejades que crea el propi sistema, els Drama Moments               
també simulen cinemàtiques, on només es mostra el post i els comentaris conseqüència             
d’una acció molt gran del jugador. 

8.6.4. Disseny de les 3 xarxes 

Les protagonistes del joc, les xarxes socials, també tenen personalitat pròpia en el seu              
disseny. Cada xarxa es regeix per un codi de colors (Kibitzer el verd, Galaxy el blau i                 
Fandoom el vermell) per distingir-les encara més visualment. 

La xarxa social Galaxy és la més cartoon de totes, té un toc futurista i juga amb la idea de                    
galàxia en els colors i les icones. Predominen les formes rodones (annex 6.2). 

Kibitzer en canvi, és la xarxa pública on cada post és sotmès a judici públic. És més seriós i                   
això es tradueix en les formes quadrades i la gamma de colors que oscil·la entre el verd fosc                  
i el marró (annex 6.1). 

El vermell sobre blanc són els colors que defineixen Fandoom. Manté la senzillesa dels              
fòrums reals però fa referència al “costat obscur d’internet” on van a parar tots els fetitxes                
de la societat amb la simbologia de l’infern en les icones, el color vermell i les formes                 
triangulars (annex 6.3). 

Pel que fa al disseny dels posts, mantenint l’estil de cada xarxa, es manté la referència amb                 
les xarxes socials reals que són familiars pel jugador. L’usuari que ha publicat el post               
s’indica a dalt, els comentaris a sota, els “m’agrada” a baix i al mig, la informació                
complementària com la data i la localització als costats, etc. 

Finalment, per navegar entre les 3 xarxes es simula un navegador web amb 3 pestanyes               
obertes. Juntament amb això hi ha la barra de navegació amb les adreces web fictícies. No                
és clicable però genera credibilitat al jugador que hi està navegant 

8.6.5. UI 

Pel que fa a la interfície d’usuari, vol simular la de les xarxes socials reals i la d’un                  
ordinador. 

Els menús superiors de les tres xarxes socials sempre s’estructuren de la mateixa manera              
per a la comoditat del jugador: el logo que porta a la homepage a l’esquerra i els botons de                   
notificacions, contactes i perfil d’usuari a la dreta. 

L’inventari, el diari, el bloc de notes, el calendari i el menú de configuració estan situats a la                  
part inferior de la pantalla, imitant la barra inferior d’un sistema operatiu Windows o iOS, on                
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anirien les finestres minimitzades. Es mantenen els botons a la part central de la pantalla i                
engrandits per comoditat del jugador que hi ha d’accedir sovint, sent l’inventari una part              
primordial del gameplay  (veure annex 16). 

La simulació de l’interior d’un ordinador s’estén fins i tot al menú secundari del joc, que                
apareix després del menú inicial per escollir partida. Aquest menú secundari imita la pantalla              
d’inici d’un ordinador amb vàries sessions d’usuaris, en aquest cas, partides guardades            
(annex 17.2).  

Per guiar al jugador sobre la interfície, existeix a cada xarxa una pantalla de tutorial que li                 
explicarà la funció de cada botó. Hi pot accedir sempre des del botó d’ajuda a la part                 
superior dreta de cada header menu de les xarxes. L’inventari també té un esquema              
explicatiu de com agafar els objectes del joc. Apareix quan no s’està fent hover a cap                
objecte de l’inventari. Si el jugador fa hover sobre un objecte de l’inventari, es veu ampliada                
la imatge d’aquell objecte. 

8.6.6. Efectes de so 

Els efectes de so tenen molt de pes tant en la part artística com en el gameplay. Dins de                   
l’estatisme de la pantalla de joc, els efectes sonors dels clics i les notificacions aporten molt                
de dinamisme. 

Els sons contribueixen a donar encara més personalitat a cada xarxa, ja que cadascuna té               
els seus propis efectes i sons de notificació. Aquests estan dissenyats segons les             
característiques de cada xarxa que van lligades amb el disseny visual explicat al punt 8.6.4.               
També segueixen l’estil cartoon  i exagerat que regeix el joc. 

També són una eina important pel gameplay. Els sons de les notificacions dirigeixen la              
mirada del jugador, l’obliga a moure’s per les xarxes i navegar més. A més els diferents                
sons personalitzats a cada xarxa fa que la jugabilitat sigui més ràpida, ja que el jugador                
sabrà a quina xarxa té nou contingut només per l’imput sonor que rep. També hi ha un so                  
característic per quan s’afegeix informació nova al Diario . 

8.6.7. Música 

Durant la major part del gameplay el jugador està únicament acompanyat dels efectes de              
so, sense cap banda sonora que els adorni. Una música en loop pot resultar massa molesta                
si no acompanya cap acció determinada i una música que s’adapti segons els moments de               
la trama pot donar massa pistes al jugador i guiar-lo indesitjadament. 

D’altra banda, som conscients de que les persones acostumen a escoltar música mentre             
naveguen per Internet. Deixant en joc sense música permetem al jugador posar-ne ell             
mateix si així ho deitja, com ho faria per navegar per les xarxes socials en la vida real. 

La música per tant juga un paper només en les cutscenes, seguint el to de les animacions:                 
exagerada i molt dinàmica. Té molta energia per compensar l’estatisme de la resta del joc i                
motivar al jugador a començar el nivell. 
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8.7. PROGRAMACIÓ 

8.7.1. Unity 

El programari triat per el desenvolupament de TPS és Unity. És un dels game engines més                
utilitzats avui en dia i per bones raons: la seva interfície i eines són molt intuïtives i ràpides                  
d’aprendre, i és un software molt versàtil que permet crear-hi tot tipus de jocs diferents. La                
seva gran popularitat fa que a internet hi hagi tota mena d’eines d’aprenentatge i solucions a                
problemes freqüents, cosa que fa el programa molt atractiu de cara als principiants. 

A més d’això, s’ha triat Unity com a software de desenvolupament de TPS per les seves                
eines avançades d’interfície d’usuari (UI). Sent un joc de simulació que gira al voltant d’un               
navegador d’internet i de xarxes socials, TPS no necessita eines de 3D ni physics , sinó que                
necessita un bon sistema d’interfície: aquí és on Unity brilla. 

Unity dóna facilitat per incorporar els diversos comportaments específics de la UI que             
necessitem: botons, textos, imatges, grups d’objectes ordenats de manera vertical o en            
caselles, input de texts del jugador... És una molt bona base que després es pot editar i                 
expandir fàcilment a través de codi per ajustar aquests comportaments a cada situació. 

8.7.1.1. TextMeshPro 

Un dels comportaments que necessita TPS, però, no s’ofereix al software de Unity. Es tracta               
de poder incorporar enllaços interactius al text. És per això que el codi de TPS incorpora un                 
plugin anomenat TextMeshPro. TextMeshPro és un plugin gratuït que substitueix els textos            
de Unity i amplia totes les seves funcions, permetent editar i modificar els textos amb total                
llibertat. Així doncs, TextMeshPro dóna eines per posar enllaços a certes paraules dins d’un              
text, així com per detectar quan el cursor passa per sobre d’una paraula concreta, i també                
per canviar de color certes parts del text. 

8.7.2. Sistema d’incorporació d’elements narratius 

The Pizza Situation és un joc molt narratiu amb grans quantitats de text. Incorporar tot               
aquest text a mà no és una bona idea, ja que limita la capacitat de modificar i canviar aquest                   
text en el futur. Així doncs, s’ha creat un sistema des de zero per facilitar la incorporació de                  
la narrativa al joc. 

Es tracta de dividir la informació del contingut de cada xarxa en una taula d’Excel. Aquesta                
té una fila per cada publicació existent dins la xarxa, i una columna per cada element                
d’informació pertanyent a cada publicació, com serien el nom de l’usuari que ha publicat, la               
data en què ho ha publicat, el nombre de “m’agrada”, el contingut de text de la publicació,                 
etc. Finalment, aquest arxiu Excel es guarda en format .csv, és a dir, un arxiu separat per                 
comes. A l’annex 18 adjuntem un exemple de com són aquestes taules d’Excel.  

Aquest format .csv és molt útil ja que pot ser llegit i interpretat per Unity. Amb aquesta                 
informació, quan s’actualitza algun dels arxius Excel, hi ha una peça de codi de TPS que ho                 
detecta i genera la informació dins de Unity. Aquest codi agafa cada línia, és a dir, la                 
informació de cada publicació, i la guarda en uns paquets petits d’informació anomenats             
Scriptable Objects. Aquests Scriptable Objects són específics de cada xarxa, i estan            
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dissenyats per contenir els diferents tipus d’informació que requereix cadascuna (per           
exemple, nom d’usuari, nom de la fotografia de la publicació, data de publicació, etc). Amb               
això, es genera o modifica automàticament un objecte d’informació Scriptable Object per            
cada publicació que tinguem.  

Aquest és un sistema molt eficient, ja que permet realitzar canvis a la narrativa en qualsevol                
moment sense la necessitat d’obrir Unity, un avantatge molt gran per a treballar             
eficientment.  

8.7.3. Sistema de xarxes: guardar, destruir i regenerar  

El sistema de xarxes a TPS funciona per escenes. Cadascuna de les xarxes es genera de                
zero quan es carrega la seva escena i es destrueix quan es canvia de xarxa. Per exemple,                 
si canvio de xarxa des de Galaxy a Fandoom, tot el contingut i informació de Galaxy es                 
destruirà completament, alhora que Fandoom generarà tot el seu contingut de zero.  

Per tal de no perdre informació quan es canvia de xarxa, TPS incorpora un sistema de                
guardat que separa el progrés i els canvis que ha realitzat l’usuari en una peça de codi que                  
no es destrueix, i que serveix de guia per recuperar la informació quan es recarrega la                
pàgina. Aquesta informació es guarda en arxius locals, de manera que encara que es tanqui               
el joc es pugui seguir jugant en qualsevol altre moment. 

8.7.3.1. Generar les publicacions de les xarxes 

Cada escena a TPS té la interfície construïda a través de l’editor, tot i que estan buides de                  
publicacions: aquestes publicacions es generen automàticament quan es prem play ( annex           
19.4). Cadascuna de les xarxes té una peça de codi (annex 19.2) que genera totes les                
seves publicacions quan es carrega la seva l’escena, utilitzant prefabs : és a dir, es genera               
una publicació model que fa de motlle, i després es canvia el contingut d’aquesta a partir de                 
la informació de cada objecte Scriptable Object  que s’ha generat per aquella xarxa. 

8.7.3.2. Navegació a través d’etiquetes 

Dins de cada xarxa sempre hi ha tots els perfils possibles carregats, esperant a ser activats.                
Quan es canvia de perfil, el que s’està fent és canviar l’etiqueta del codi que administra els                 
perfils i se li ordena recarregar. Cada vegada que recarrega es desactiven tots els perfils i                
s’activa aquell que correspon a l’etiqueta que té el codi en aquell moment. Si no es troba                 
cap etiqueta existent, es tracta d’una pàgina no trobada, i sortirà el missatge corresponent. 

8.7.4. Inventari i classificació d’objectes 

Cada element d’una publicació es pot guardar a l’inventari com a objecte. Aquests objectes              
estan dividits en les següents categories: 

● Text 
● Imatge 
● Data/Hora 
● Localització 
● Nom d’usuari 
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Aquests objectes sempre es poden utilitzar en les dropzones d’objectes que hi ha al joc.               
Aquestes es troben en l’opció de fer una publicació de Kibitzer, Galaxy i Fandoom, al Xat, i                 
en els diversos buscadors. Ara bé, aquestes zones tenen limitacions dels tipus d’objecte             
que poden acceptar: algunes, com el Xat, accepten tot tipus de contingut, mentre d’altres,              
com els buscadors, estan limitats a un sol tipus, en aquest cas els noms d’usuari. 

8.7.5. Sistema de xat i arbres de conversa 

El sistema de xat a TPS s’ha creat utilitzant el programa Twine. Aquest és un programa que                 
permet crear arbres de conversa amb diferents resultats depenent de les eleccions i inputs              
del jugador. Per a cada personatge existeix un arbre de conversa generat amb Twine. 

Per tal d’importar aquests arbres de conversa a Unity i reproduir-los dins del joc en forma de                 
xat, TPS utilitza un plugin anomenat Cradle. Aquest realitza la funció de traductor, i              
interpreta l’arxiu .html de Twine a un arxiu de codi C#. Aquest, llavors, es pot modificar                
lliurement per aconseguir el funcionament i aparença del xat desitjats pel joc (annex 19.3). 

8.7.6. Esdeveniments i conseqüències de gameplay 

Les accions del jugador a The Pizza Situation a vegades tenen conseqüències i fan de               
catalitzador d’esdeveniments. Aquests esdeveniments estan programats en un Event         
Dictionary . Una peça de codi “està escoltant” constantment per si es realitzen les accions              
clau que cridaran un esdeveniment. En cas que el jugador realitzi alguna d’aquestes             
accions, s’anirà a buscar l’esdeveniment correcte dins l’Event Dictionary , i aquest efectuarà            
les conseqüències pertinents a l’acció del jugador. Una vegada ha succeït un d’aquests             
esdeveniments, aquest deixa d’estar actiu i no tornarà a aparèixer per molt que el jugador               
repeteixi l’acció que ha realitzat inicialment (annex 19.1). 

9. DISTRIBUCIÓ I MÀRQUETING 

9.1. Mercat 

Actualment alguns jocs i estudis ja tracten el tema de les xarxes socials, tot i que no han                  
tingut un impacte gaire massiu. El tema de les xarxes en el món del videojoc s’ha vist                 
sobretot en jocs indie on destaquen Cibele (Star Made Games, 2015), Emily is Away (Kyle               
Seeley, 2015) i Orwell (Osmotic Studios, 2016). Tot i això queda encara molt d’espai per               
explorar, tant per l’anàlisi de les xarxes socials com per les possibilitats de disseny de joc. 

Aquests jocs i moltes apps que simulen una pantalla de mòbil no tracten les xarxes socials                
com la societat les coneix avui en dia. Es centren sobretot en crear narratives a partir de la                  
simulació de xats. Les mecàniques principals de navegar per perfils i murs, donar             
“m’agrada”, fer publicacions, etc. no estan gaire explorades. 

A més, la utilització del to còmic i paròdic per fer crítica de les xarxes socials també manca                  
en el sector. Molts jocs utilitzen el dramatisme per avisar dels perills de les xarxes socials,                
perills que els jugadors ja coneixen per altres mitjans, com el fàcil accés a la informació                
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privada i la ingerència dels Estats i les empreses en aquestes. En canvi, TPS es centra en                 
temes més quotidians, actituds i hàbits del dia a dia que els usuaris es troben a les xarxes. 

9.2. Target 

TPS es dirigeix a un públic jove per la manera que té d’il·lustrar la societat i les xarxes                  
socials. Un públic massa adult arrisca a no sentir-se identificat amb els personatges ni a               
entendre la seva actitud, ja que en el fons el joc il·lustra una generació que ha crescut al                  
voltant de les xarxes socials.  

Òbviament, els jugadors-tipus han de ser usuaris habituals de les xarxes socials. Tot i això,               
per l’enfocament del màrqueting i la distribució, es busca un públic molt niche i local. El joc                 
utilitza referències culturals properes i pertany a un gènere de videojocs poc mainstream.  

Finalment, també es tracta d’un joc que interessa a un públic al que li agrada explorar jocs                 
nous, jugadors d’aventures gràfiques, indies , apassionats del storytelling i sobretot que           
tinguin molta cultura d’Internet, acostumats a navegar per la xarxa. Aquests jugadors són els              
que gaudeixen més del guió que hi ha rere TPS i de totes les referències que conformen els                  
acudits i el worldbuilding . 

9.3. Estratègia de promoció 

Idioma de joc: TPS s’ha desenvolupat en castellà perquè està orientat a un target que no                
és gaire ample, i per tant no s’ha volgut reduir-ho més en fer-lo en català. Per una altra                  
banda es va veure que l’anglès també resultava una barrera per molts jugadors del la               
comunitat local, que és el punt de partida del joc. Tot i que hi ha la intenció de traduir TPS                    
en un futur, la comunitat anglesa és massa ampla com per llençar-s’hi de cap sense cap                
mena de suport de cap publisher  o contacte mediàtic. 

Els dos atractius principals del joc per seduir són la narrativa (i el to còmic que                
l’acompanya) i la crítica de les xarxes socials. Per tant són aquests dos punts els que                
s’explotaran a l’hora de dissenyar la publicitat i els teasers . En general, l’humor ha de regir                
tota la comunicació al voltant del joc i la utilització del llenguatge internauta (l’ús de memes ,                
vídeos virals, etc.). L’objectiu és construir comunitat, petita i molt niche, però que s’interessi              
pel joc i amb qui poder interactuar a través de (irònicament) les xarxes socials. D’aquesta               
manera es pot aconseguir feedback  dels jugadors. 

Finalment, per l’estratègia a les xarxes socials, es parteix des de l’avantatge que la pizza               
ven, és un tema molt prolífic a Internet fins el punt de ser un meme , i per tant se li pot treure                      
molt de suc. 

9.4. Distribució 

Existeixen diverses plataformes digitals per publicar videojocs. La més coneguda és Steam.            
Es fa per via de Steam Direct i té un cost de $100, a part de molts tràmits que s’han de fer                      
abans. 
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També existeixen plataformes de lliure accés on podem publicar i distribuir el videojoc: 

○ Newgrounds 
○ Itch.io 
○ Gamejolt 
○ Kongregate 

Pel que fa a la possible versió mòbil, en aquest cas publicaríem el joc en la PlayStore i App                   
Store on no se solen trobar barreres d’entrada, però sí més competència en el mercat. 

9.5. Pla de producció 

Calendari i previsió de temps 

Hem gastat un any a mitja jornada per fer el disseny i el nivell 1. Si s'incorporés un membre 
a l'equip que assumís gran part de la programació, i ens dediquéssim a temps complert tots 
els membres, amb el disseny de joc que té actualment, The Pizza Situation  és realitzable en 
el termini d'un any (consta només de 5 nivells i un ja està en un prototip avançat). 

La part de feina més gran a fer és la de programació, art i guió i disseny específic de 4                    
nivells. A aquest any se li ha d’afegir temps destinat a fer tasques de màrqueting i                
distribució. El temps i dedicació aquí dependrà de les nostres aspiracions. Per tant la              
producció del joc és prolongable a dos anys. 

Pressupost aproximat (S’especifica en gris les despeses fetes fins ara) 

RECURSOS PRESSUPOST 

Software  

Unity 0 - 100€* 

Suite Adobe 0 - 839.88€** 

Llibreríes de so i música 100€ 

Hardware  

Desenvolupament i programació  

     Ordinadors personals 0€ 

     Discs durs 160€ 

Art  

     Tauletes gràfiques 0€ 

So  

     Lloguer d’estudi de gravació 70€ 
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Publicitat i distribució  

Distribució  

    USBs per entregar còpies 70€ 
18€ 

     Tarifa Steam Greenlight 100€ 

Publicitat i màrqueting  

     Impressió de cartells i fullets 50€ 

     Altres (Ads a les xarxes socials, etc.) 250€ 

Altres  

Material Protip en paper 21.30€ 

Transport testers 20€ 
5.50€ 

Dietes (per testers, reunions amb possibles futurs membres,...) 50€ 
20€ 

Estris oficina 60€ 

*Unity  té un conjunt d’assets  de llicència gratuïta, que hem utilitzat fins ara. En una etapa 
més avançada de la programació, i per tal de comercialitzar el joc, és necessari adquirir 
llicències de pagament. 
**Fins ara hem fet servir la llicència de la Universitat. Existeixen molts tipus de plans per 
adquirir la Suite Adobe. El preu calculat aquí és el cost d’un any per una empresa (69,99€ al 
mes). 

10. EL PAPER DE LA UNIVERSITAT 

10.1. Les tutories 

El tutor del projecte, l’Óliver Pérez, ha estat de molta ajuda per al desenvolupament de TPS.                
Tot i que només teníem temps de fer dues tutories per trimestre, el tutor ens reservava prou                 
temps com per poder donar-nos tot el feedback necessari, i fins i tot per jugar i testejar el                  
videojoc a les últimes tutories. A continuació detallem com van anar les tutories i les               
aportacions més importants que va fer el tutor. 

17/10/2017 

Vam decidir fer la primera tutoria a meitats d’octubre perquè necessitàvem temps per             
organitzar tota la feina que havíem fet durant el curs anterior i durant les vacances. Al viure                 
cada membre de l’equip a una ciutat diferent només vam poder treballar individualment i per               
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Skype. A la tutoria li vam ensenyar a l’Oliver tot el que havíem estat fent, quin era l’objectiu                  
de l’any i el pla de treball i ho vam comentar.  

Com a comentari general, al tutor li va agradar el fet que el joc podria funcionar com a                  
catalitzador de debat social, i respecte de les vuit trames, que li vam mostrar una per una,                 
ens va recomanar que procuréssim tenir més diversitat temàtica, ja que algunes d’elles             
tenien molt en comú i el tema de rerefons que tractaven era quasi el mateix. De fet ens va                   
impulsar a fer lectures i recerca bibliogràfica sobre estudis socials focalitzats en les xarxes              
socials. També ens va suggerir parlar amb gent del target per saber quins temes els               
agradaria veure. Un dels conceptes que ens va proposar incloure és el de “Ecochambers”.              
També vam parlar del final narratiu, que encara no teníem afinat. 

L’Oliver també ens va resumir molt bé les quatre mecàniques principals del joc (buscar i               
compilar informació, analitzar fotos i posts, utilitzar els diàlegs al xat, i crear posts propis).               
Vam anar a la tutoria una mica preocupades per aquest tema perquè pensàvem que eren               
massa poques mecàniques, però l’Oliver ens va tranquilitzar i ens va dir que funcionava bé               
així, ja que el que havíem de fer era ser creatives però acotades amb aquestes mecàniques,                
és a dir, que fossin poques però ben utilitzades i aprofitades. També vam parlar sobre una                
possible nova mecànica de les imatges: l’Oliver va proposar intentar utilitzar la manipulació             
visual. Per exemple, en combinar 2 imatges se’n crearia una nova com si haguessis usat               
photoshop . La mecànica ens agradava, però la vam haver de descartar quan vam eliminar              
la mecànica de combinar objectes. A més, era massa complicada de programar, i massa              
ambiciosa pels nostres coneixements de Unity. 

Sobre el disseny de les tres xarxes, ens va comentar que estava bé que les interfícies entre                 
cadascuna fossin diferents i que també ho havien de ser a nivell de gràfics i colors per                 
distingir-les ràpidament i donar personalitat a cadascuna. No obstant, també vam comentar            
que s’hauria d’aprofitar la familiaritat (de cara al jugador) tant de mecàniques com             
d’interfícies, cosa que vam fer. 

Finalment, l’Oliver ens va dir que en el punt en el qual ens trobàvem podíem començar a                 
testejar les mecàniques, narrativa i funcionament de les xxss, i ens va proposar que              
preparéssim un prototip en paper del videojoc per veure com funcionava. A l’apartat 6.1              
expliquem la gran importància que va tenir aquesta proposta pel desenvolupament del            
projecte. No obstant, per les mateixes dades es convocava la reunió amb els estudiants              
d’enginyeria per presentar les nostres propostes a altres estudiants que volguessin fer el             
TFG conjuntament, així que vam decidir centrar-nos primer en preparar la presentació i             
després començarem a preparar el prototip.  

07/11/2017 

A la tutoria vam mostrar a l’Oliver els avanços que havíem fet amb el disseny de les tres                  
xarxes, li vam presentar “mode detectiu” (sistema que vam acabar descartant), i li vam              
mostrat la presentació que havíem estat preparant per la reunió amb els estudiants             
d’enginyeries.  

Sobre el disseny de xarxes, ens va suggerir posar a cada xarxa una opció per veure el llistat                  
de les persones a qui ja segueix el jugador, perquè pugui tornar a accedir-hi sense haver de                 
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memoritzar els noms (copiant el model real). També ens va recomanar que anéssim amb              
compte amb la xarxa Fandoom perquè no s’acabés convertint en un simulador de lectura.  

Quant als diàlegs, ens va donar la idea de que a l’hora de compartir un post/objecte de                 
l’inventari, aquest es podria convertir en un text autogenerat que s’adaptés al diàleg o              
situació. No obstant, també ens va recomanar que de moment deixéssim el sistema de              
diàleg simple i senzill, d’una banda perquè era l’apartat de disseny que més problemes ens               
portava i d’una altra banda perquè seria més senzill per prototipar, ja que l’important era               
provar les mecàniques bàsiques i assegurar-nos que aquestes funcionessin molt bé. Un cop             
fet això, si calia i pensàvem que era adequat, ja podríem afegir capes de complexitat.               
Finalment, als testings en paper els jugadors ens van dir que els agradava el sistema de                
diàlegs tal qual estava, així que vam descartar les propostes. 

17/01/2018 

Aquesta tutoria es va fer posteriorment a la tutoria amb la Isabel Fernández (Taller de Guió                
Interactiu) el dia 4 de desembre, i a la preparació del prototip en paper. Vam acordar que                 
seria millor fer la tutoria després d’haver provat el prototip per poder comentar els resultats               
amb el tutor, i com no vam poder començar a fer-ho fins després del taller de guió (abans                  
ens vam dedicar exclusivament a preparar els dossiers del taller per poder-ne treure el              
màxim profit). 

Un dels temes més importants d’aquesta tutoria va ser el de la programació. A la reunió                
amb els estudiants d’enginyeria no en vam poder trobar cap estpeudiant incorporar-se al             
nostre equip. Per tant, li vam comunicar a l’Óliver que l’Anna havia aprofitat les vacances de                
Nadal per començar a aprendre a utilitzar Unity i que ella programaria el prototip digital               
utilitzant aquest programa.  

Pràcticament tota la resta de la tutoria va anar enfocada a explicar i discutir els resultats                
dels testings en paper, així com els canvis de disseny que havíem de fer arran d’aquests                
(explicats a l’apartat 6.1.1). Vam parlar sobretot del tema de l’eliminació del compte enrere i               
de la mecànica de combinar posts. Per tal de compensar aquesta última, li vam proposar               
que la manera de publicar sí que podia consistir en una plantilla on es podien combinar                
elements diferents de l’inventari, idea que vam aprovar. També vam parlar del tema d’usar              
noms absurds per als usuaris dels comentaris de farciment, ja que nosaltres teníem dubtes              
de si eren massa obvis. L’Óliver ens va recomanar que, si servien per donar a entendre que                 
no eren importants, els mantinguéssim.  

Finalment, li vam explicar les nostres sensacions del Taller de Guió Interactiu i les              
conclusions que vam extreure (explicats més endavant a l’apartat 10.2). També li vam             
comentar que ens havien convidat a exposar el projecte a la Segona Jornada del Hacklab               
2018.  

23/01/2018: TESTING  EN PAPER AMB L’ÓLIVER 

Aquest va ser el primer cop que el tutor va poder provar el joc, i li va servir tant per                    
comprendre una mica millor certs aspectes del videojoc que no vam saber explicar bé com               
per donar-nos un feedback més concret del gameplay . En general, li va agradar molt i ens                
va dir que, després de fer uns petits canvis, estaria a punt per fer la versió digital. De cara a                    
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nosaltres, com va ser l’últim tester del prototip en paper, ens va anar molt bé per reafirmar                 
quins canvis eren més necessaris. Les conclusions més importants estan esmentades a            
l’apartat 6.1 

27/04/2018: PRIMER TESTING  DIGITAL 

Vam dedicar gran part de la tutoria a posar-nos al dia, ja que havien passat tres mesos des                  
de l’última tutoria. En aquell moment ja teníem tot el prototip digital programat, però encara               
no havíem implementat el disseny d’interfície. Tot i això, l’Óliver el va provar i ens va fer un                  
parell de recomanacions importants.  

El més important que ens va dir és que era imprescindible implementar més ajudes pel               
jugador. És important destacar que la falta del disseny d’interfície i d’alguns elements que              
encara no havíem pogut implementar, com el diari i vam veure la seva importància ja que                
dificultaven la jugabilitat. Tot i així, ens va proposar posar un botó d’ajuda a cada xarxa                
perquè el jugador hi pogués acudir si es trobava perdut. Als testings digitals vam veure que                
diversos jugadors l’usaven, així que va ser una gran molt pràctica. 

També vam parlar de la presentació del Treball de Fi de Grau. S’ens va proposar la idea                 
gravar els testings i també les reaccions dels jugadors. També ens va recomanar que en el                
nostre cas no fem un testing en directe a la presentació. El problema és que el joc requereix                  
els primers 5 o 10 minuts a entendre la interfície i el funcionament del joc. Després d’això,                 
és relativament fàcil de jugar. Com a la presentació tindrem un temps limitat, només              
podríem mostrar la part del principi, que és la menys interessant. 

Finalment, de cara a la memòria, ens va dir que era molt important explicar que el prototip                 
digital l’hem fet amb coneixements que no hem adquirit al Grau.  

08/06/2018: SEGON TESTING  

Vam dedicar l’última tutoria del curs a ensenyar-li al tutor el prototip digital final i la memòria                 
per saber si estava tot correcte de cara a l’entrega. Volíem fer les últimes comprovacions i                
mostrar els resultats finals al tutor. 

En general ens va dir que estava tot correcte i que funcionava molt bé, excepte un parell de                  
bugs de programació que ja teníem en compte perquè l’Anna els estava acabant de reparar               
tots. De cara a la memòria, li vam mostrar l’índex i li va semblar correcte. Només ens va                  
canviar l’ordre d’un parell d’apartats.  

Finalment, ens va recomanar que de cara a la presentació podríem jugar nosaltres mateixes              
al joc mentre expliquem les mecàniques i alguns puzles, per tal de que s’entengui bé com                
funciona. 

10.2. Els tallers de TFG 

L’únic taller de TFG disponible per als estudiants de l’itinerari de Comunicació Interactiva és              
el Taller de Guió Interactiu d’Isabel Fernàndez. S’han trobat a faltar més tallers, ja que en                
ocasions ens hem sentit una mica perdudes i oblidades per la Universitat, tenint en compte               
que els estudiants d’altres itineraris disposen de més tallers i seguiment. A més, per              
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compensar aquesta falta de tallers interactius, i tenint en compte la importància de la              
narrativa i el guió en el nostre projecte, el tutor ens va proposar per participar en els tallers                  
de l’Itinerari de Guió, però no se’ns va permetre participar-hi en saber que el projecte era un                 
videojoc. Recomanaríem per futurs anys que es consideressin certs videojocs i projectes            
interactius en aquests tallers, ja que molts tenen un component de guió molt gran o fins i tot                  
són la base del projecte. 

A més de la poca oferta de tallers, l’únic que vam fer no va ser de gaire utilitat en el nostre                     
cas concret. Isabel Fernàndez és una gran professional que ens va ensenyar molt sobre              
l’àmbit en el qual treballa, però ens va faltar tenir una ajuda més especialitzada i aplicada en                 
l’àmbit del videojoc (ella mateixa ens va dir a l’inici del taller que en el nostre cas no ens                   
podria ser de tanta ajuda). A aquesta frustració es va afegir un problema de comunicació               
entre la Universitat i tots els grups de TFG, ja que a causa de la nomenclatura del taller vam                   
interpretar que es tractava d’un taller de narrativa. En canvi, quan vam anar al taller ens vam                 
trobar amb què el taller anava més enfocat a com redactar un Game Design Document ,               
cosa que ja havíem après a l’assignatura de Tendències de Videojocs. A més, d’haver-ho              
sabut, haguéssim fet una preparació prèvia al taller diferent a la que vam fer, per treure-hi                
més profit. 

Tot i els problemes que acabem de mencionar, volem deixar clar que el Taller de Guió                
Interactiu ens va ser útil en diversos aspectes. Per començar, va ser el primer cop que algú                 
extern al projecte i que no ens coneixia va veure’l, de manera que per primer cop vam poder                  
tenir la visió d'algú completament deslligat del projecte. D’altra banda, la Isabel ens va dir               
que la ironia del projecte no s’entenia i que semblava que estàvem encoratjant al jugador a                
ser un assetjador. Per tant, vam decidir modificar el final del nivell 1 per fer que el Gabriel no                   
es sortís amb la seva, cosa que posteriorment vam veure que agradava molt als testers .               
També ens va recomanar que expliquéssim un motiu pel qual la pizza de la festa era tan                 
especial pel Roni, ja que ens va dir que ella no havia entès que aquesta era només un                  
McGuffin .  

10.3. Hacklab 

A mitjans de Juny de 2017 vam participar en els premis Hacklab de projectes d’estudiants               
de la UPF. 

El Hacklab promou l’intercanvi de coneixements i idees entre alumnes de diferents graus,             
l’autoaprenentatge i la voluntat de portar projectes més enllà de l’aula. Com que TPS              
encaixa perfectament amb la filosofia d’aquest espai, ens van oferir el seu suport arran de la                
candidatura que vam enviar. Ens van ajudar donant-nos accés a nous espais de treball a les                
biblioteques de la universitat, fent difusió de la nostra cerca d’enginyer que es volgués              
incorporar a l’equip, i fent-nos un lloc a la seva web. 

El dia 19/04/2018 ens van convidar com a ponents a les Hacktalks on vam poder presentar                
per primer cop el joc davant d’un públic bastant divers i fer networking posteriorment (Annex               
20). Va ser una experiència gratificant, per l’oportunitat de poder presentar-nos davant            
d’altres membres de la comunitat universitària, i poder rebre feedback de la gent en el               
pica-pica de desprès. 
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11. VALORACIONS 
La conclusió més destacable que podem extreure de tot el procés de creació de TPS és que                 
hem après moltíssim sobre com treballar en un projecte llarg i en equip. Si bé és cert que al                   
llarg del grau hem treballat en molts projectes en grup a diverses assignatures, ens hem               
adonat que les coses són molt diferents quan es tracta d’un projecte de tan llarg termini com                 
aquest (com ja hem comentat a l’apartat 3, portem més de dos anys treballant en el                
projecte). El més important que hem pogut comprovar ha estat la importància de dedicar              
molt de temps a la preproducció. Tot i que en un principi sembli que s’està estalviant poc                 
temps per a la fase de producció, després es veu com aquesta és infinitament més fàcil,                
ràpida i eficient. 

També volem mencionar com a valoració important la importància de l’organització. Creiem            
que més del 60% de l’èxit del TFG ha estat gràcies a la planificació del temps i a complir bé                    
el calendari que ens vam marcar abans de començar el curs. Posar-nos objectius i              
deadlines setmanals i/o mensuals i complir-les ha estat la clau per no posar-nos nervioses i               
aconseguir un ambient de treball òptim per al desenvolupament d’un projecte com aquest. 

És necessari destacar que hem après la importància de definir el target d’un projecte, en el                
nostre cas de cara a fer el disseny de joc. En un joc de puzles com el nostre és molt                    
important saber el tipus de jugador que jugarà per tal de dissenyar la dificultat. Com ja hem                 
explicat en apartats anteriors, a TPS es pressuposa que els jugadors coneixen les             
convencions de les xarxes socials reals, i en fer testings amb persones menys acostumades              
a les xarxes hem pogut comprovar que els costava més entendre el funcionament, les              
referències i l’humor del joc. Hem pogut comprovar que no és una bona idea intentar               
dissenyar projectes que agradin absolutament a tothom, cosa que de vegades intentàvem            
fer a altres assignatures. 

Un altre aspecte del procés que volem destacar és el que ja hem comentat a l’apartat 6, que                  
és la importància de testejar i iterar constantment. “Casar-se” amb una idea no és una bona                
pràctica, ja que sempre s’han de poder canviar si això suposa una millora per al joc. Al llarg                  
de tot el procés de disseny i producció de TPS hem fet una gran quantitat de millores que                  
mai hauríem considerat de no ser pels testings que vam anar fent. A més, tot el procés va                  
ser molt diferent de com hauria pogut ser només pel fet que érem conscients de quines                
coses eren realitzables a nivell tècnic. Sense això, probablement hauríem fet moltes            
propostes que s’haurien hagut de descartar a la fase de producció per falta de recursos               
tècnics, i en conseqüència s’haurien hagut de reformular molts aspectes del disseny de joc.              
En aquest sentit, ens ha permès tocar de peus a terra i ser realistes amb les nostres                 
decisions de disseny de joc: gràcies als nostres coneixements tècnics, podíem prendre            
decisions informades sobre els elements de joc que volíem introduir a TPS tenint en compte               
si podien ser realitzats en aquest període de temps o de si serien massa ambiciosos. És per                 
tot això que pensem que la novetat d’aquest curs de fer un prototip jugable obligatori per                
l’entrega ha estat un gran encert. 

En relació a l’apartat anterior, volem comentar que aquest curs ens hem trobat amb que, a                
causa de no haver trobat un estudiant d’Enginyeries que s’hagi incorporat a l’equip, un              
membre del grup que ha hagut de dedicar la majoria del seu temps a aprendre com                
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programar en lloc de dedicar-lo al disseny de joc, que és el que realment s’espera dels                
estudiants de l’itinerari. En conseqüència, és probable que la qualitat del disseny de joc, el               
guió i l’art de tots els grups s’hagi vist afectada a favor de tenir un prototip digital. No                  
obstant, és important destacar que, almenys en el nostre cas, l’Anna ha dedicat més temps               
en aprendre el llenguatge C#, en refer apartats del codi i en corregir bugs derivats de la falta                  
d’experiència que no en programar en sí. Per tant, pensem que una bona solució a aquest                
“problema” seria que la Universitat donés més bagatge tècnic als estudiants de l’Itinerari de              
Comunicació Interactiva, sobretot ara que entregar un prototip digital és obligatori però que             
la col·laboració amb els estudiants d’Enginyeries no està assegurada.  

A més d’això, és important destacar que el simple fet que durant aquest curs diversos               
estudiants de l’itinerari hagin aconseguit aprendre en pocs mesos com programar és una             
prova de què som capaços de fer-ho, i de què impartir aquests coneixements al Grau és                
possible. Òbviament ens referim a coneixements bàsics que permetin fer un prototip de             
mostra, ja que per fases més avançades l’hauria de reprendre un programador amb més              
coneixements. Afegir aquest bagatge tècnic a l’itinerari seria beneficiós no només de cara             
als projectes en sí, sinó que també seria de gran ajuda per a molts dels estudiants que                 
volen cursar estudis de postgrau i màsters relacionats amb la Comunicació Interactiva. 

Una altra valoració que volem fer, encara en relació amb el paper de la Universitat, és el                 
que ja hem comentat a l’apartat 10.2: que considerem que aquesta presenta una visió              
massa categòrica dels projectes. Tot i que això no té per què ser sempre un tret negatiu,                 
nosaltres pensem que aquesta visió no promou l'originalitat ni la multidisciplinarietat, cosa            
detrimental pels projectes híbrids que són tan habituals a l’itinerari de Comunicació            
Interactiva, i en el nostre cas sí que ha resultat contraproduent. Com ja expliquem a l’apartat                
mencionat, ens vam trobar amb una contradicció molt gran en tractar-se el nostre d’un              
projecte multidisciplinari, i és que ens vam trobar amb que no podíem participar als tallers               
narratius (els de l’itinerari de Guió) perquè el nostre projecte era interactiu, i que alhora no                
ens va ajudar gaire al taller interactiu (el de la Isabel Fernàndez) perquè el nostre projecte                
era massa narratiu.  

No obstant, volem destacar que hem pogut comprovar com tots els coneixements que hem              
adquirit al llarg del Grau ens han sigut útils, independentment de l’itinerari en què s’integren.               
Sovint ens havíem trobat a la classe amb companys que es queixaven d’haver de fer               
assignatures d’interactius quan volien fer l’itinerari de direcció, companys d’interactius dient           
que trobaven absurd haver de fer assignatures de guió, etc. Pensem que estaven             
equivocats i ho hem pogut comprovar gràcies al TFG, ja que hem usat moltíssims              
coneixements adquirits a les classes de guió i també de direcció i anàlisi. De la mateixa                
manera, sabem que alguns projectes d’interactius que graven vídeos aprofiten          
coneixements de direcció, etc. Els estudiants d’altres universitats i escoles que directament            
s’especialitzen en una àrea concreta no tenen aquest avantatge que tenim els estudiants de              
la UPF, i ho volíem mencionar i destacar perquè pensem que és un tret molt positiu i que                  
ens caracteritza. 

Una altra valoració que volem fer és que ens hem adonat que recuperar projectes antics o                
en els que s’ha treballat prèviament al TFG és molt positiu, i recomanem que es segueixi                
incentivant. A més, en un any no hi ha prou temps per agafar-li un apreci especial a un                  
projecte, i quan això comença a passar ja és quasi el moment de l’entrega i és massa tard.                  
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En canvi, un treball d’una assignatura anterior o un projecte personal que decidim convertir              
en TFG sempre té un valor sentimental especial que fa que hi treballem més a gust, i en                  
conseqüència els resultats solen ser millors. 

Una altra conclusió que hem tret gràcies al projecte de TPS, ja entrant en el tema del                 
disseny de joc, és que un dels principals secrets per fer un gameplay atractiu és trobar                
l’equilibri de dificultat adequat. Als jugadors no els agrada quedar-se encallats           
contínuament, però tampoc els agrada tenir-ho tot mastegat. Creiem que l’ideal és que sigui              
difícil però que sempre estiguin disponibles un nombre de pistes raonable. D’aquesta            
manera, és el propi jugador el que pot decidir si accedir a l’ajuda  i en quin moment fer-ho. 

També hem apèés que un joc no és millor com més mecàniques té, sinó que el secret és                  
aplicar-les bé i que funcionin, independentment de la quantitat. Al principi del curs estàvem              
preocupades perquè el nostre projecte només tenia quatre mecàniques de joc bàsiques que             
a més ens semblaven massa senzilles. No obstant, a la primera tutoria l’Óliver ens va               
tranquil·litzar i ens va dir que ell pensava que així funcionava molt bé. Als testings vam                
poder comprovar que era així i que els testers ho gaudien, i que a més no trobaven a faltar                   
elements com més opcions de xat o la possibilitat de comentar publicacions perquè el joc ja                
era prou complexe. 

Quant al to, hem pogut comprovar que l’humor funciona molt bé per tractar temes seriosos               
perquè “entra millor”. De vegades, quan s’intenta tractar un tema seriós com el perill de               
penjar informació privada a internet, si es fa de manera dramàtica o catastrofista la persona               
que rep el missatge tendeix a autoprotegir-se pensant inconscientment que “no és per tant”,              
“estan exagerant” o “a mi no em passarà”. En canvi, si es fa a través de l’humor i de fer que                     
el jugador es posi ell mateix en el paper de l’assetjador, acabarà sent ell mateix qui es                 
plantegi aquests perills, i com la conclusió serà pròpia (no li hauran intentat inculcar              
directament), probablement hi confiarà més. 

Enfocant-nos més en el gènere del nostre projecte, també hem après que el secret per fer                
que un reading simulator funcioni és fer les lectures interessants. El problema que tenen              
alguns jocs d’aquest estil, segons hem pogut comprovar pel nostre compte i llegint crítiques              
d’usuaris, és que tots els textos que s’han de llegir per trobar pistes amagades entremig són                
bastant avorrits i no aporten res a la trama. En canvi, si els textos són emocionants o                 
divertits el jugador gaudeix del procés de buscar pistes. En el cas de TPS, com hem                
comentat a l’apartat 6.3, la majoria dels testers ens van dir que els havien agradat molt                
aquests textos de farciment per l’humor i la ironia que presentaven, i alguns fins i tot van                 
destacar que eren el que més els havia agradat del joc. A més, també és un tret positiu el                   
fet que molts d’ells no són només farciment, encara que a simple vista ho pugui semblar,                
sinó que serveixen per resoldre la trama d’una segona manera que no té res a veure amb la                  
principal, com hem explicat a l’apartat 8.5.5.2. També resulta beneficiós la familiaritat del             
jugador amb les xarxes socials, ja que està molt acostumat a fer scroll  i llegir en diagonal. 

També volíem mencionar que no cal fer un projecte on el feminisme, la varietat d’ètnies i/o                
el col·lectiu LGBT+ siguin protagonistes per tractar i integrar aquests temes, sinó tot el              
contrari. Pensem que simplement integrar-los com a part d’un univers narratiu és la millor              
manera de donar missatges d’igualtat i de normalitzar els col·lectius. El nostre joc no tracta               
directament sobre racisme, bisexualitat, homosexualitat ni transsexualitat, però sí que hi ha            
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personatges de diferents ètnies, bisexuals, homosexuals i transsexuals, perquè formen part           
de la realitat i el joc és un simulador de la realitat (de les xarxes), i el mateix passa. Alguns                    
testers ens van destacar que els havia agradat això i els missatges feministes del joc.               
Pensem que això és important perquè, normalment, quan un joc/pel·lícula/novel·la/etc és           
obertament de temàtica feminista, antiracista o proLGTB+, automàticament el target passa a            
ser gent que ja forma part d’aquests col·lectius i que ja està conscienciada de la               
discriminació que encara pateixen, i les persones menys conscienciades no s’interessen en            
el projecte. En canvi, si els missatges estan integrats en projectes d’altres temàtiques, és              
més probable que arribin a aquestes persones i por a poc les acabin conscienciant. 

Finalment, volíem explicar que tenim moltes ganes de continuar el projecte ara que ja tenim               
una base sòlida. Els més de dos anys que portem dedicant-nos a TPS han passat molt                
ràpidament, i definitivament volem continuar fent-ho després de l’entrega del TFG. Aquest            
prototip i l’ajuda del tutor ens han servit per comprovar si el nucli del joc funcionava bé, i                  
com hem vist que sí, ara tenim encara més ganes de tirar endavant el projecte i                
desenvolupar el joc complet. 
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12. ANNEXOS 
 

1. Evolució del disseny visual del Roni Mozzarello 

      2         3  
 

2. Disseny d’interfície de la primera versió de TPS (2015) 
 

 



 

3. Model de fitxes de personatge 
 

Nombre completo Alias en  Fandoom 

Apodo si tiene Fecha de nacimiento 

 

Apariencia física 

Edad:  
(aparenta):  

Étnia:  
Color de piel:  
Ojos: 

Gafas:  
Len�llas:  

Peso:  
Altura:  

Cons�tución: 

Pelo 

Color:  
Longitud:  

Es�lo de ves�r Sexo:  Rasgo dis�n�vo:   

Referencias:  

 

Favs (+) y hates (-) 

Color: 
+ 

 

- 

Música ( géneros) : 
+ 

 

- 

Libros: 
+ 

 

- 

Series/Pelis: 
+ 

 

- 

Comida: 
+ 

 

- 

Deporte: 
+ 

 

- 

Clima: 
+ 

 

- 

Animales: 
+ 

 

- 

Posicionamiento polí�co:  
 

Informá�ca/internet: 
+ 

 

- 

Orientación sexual:  Temas preferidos de 
conversación:  

Otros: 
+ 

 

- 

Sabor de pizza favorito:   

 

Actitud 

Situaciones en las que se siente 
más cómodo: 

Situaciones en las que se siente 
menos cómodo: 

Cómo se siente con sí mismo: 

Prioridades: Filoso�as: Si le concedieran un deseo, qué 
pediría? 



 

Cosa de las que se avergüenza más 
y porqué: 
 
Otras: 

Cosas que oculta: Reacción ante el fracaso: 
 
Reacción ante ser descubierto: 

 

Personalidad 

Punto fuerte de su personalidad: Sen�do del humor: ¿Qué cosas les 
hacen reír? 

Se siente superior a: 

Punto débil: 
 
¿Es obvio para los otros? 
¿Si no, cómo lo esconde? 

Se lleva bien con: Mo�vaciones: 
 
Desmo�vaciones: 

Rasgos dis�n�vos:  

 

Hábitos 

¿Fuma? ¿Qué bebe en las fiestas?  
¿En qué can�dades? 
¿Drogas? 

¿Cómo pasa un día de lluvia? 

Hobbies (instrumentos, dibujo, 
coches,…?) 

Ru�na diaria: Ru�na semanal: 

Transporte: 

 

Background 

Nacionalidad:  
 
Mainstate 

Hometown: 
 
Otherville 

Tipo de infancia: Memoria del pasado más 
importante: 

Finanzas: Religión: Educación: 
 
Qué carrera: 

Amistades: 

Familia 

Padre:  Relación con el padre: Madre:  Relación con la madre: en una 
oficina 

Herman@/s: Relación con herman@/s: Pareja: Relación con la pareja: 

Mascota: Dónde vive:   



 

 

Profesión y estudios 

Estudios:  Trabajo:  

Aspiraciones profesionales:   

 

Uso de las redes sociales 

Manera de escribir: 
 
¿Tiene 
cole�llas/expresione
s? 

Hábitos de horario: 
 

Nivel de dependencia:  

 Kibitzer Galaxy Fandoom 

Presencia, horas:    

Qué información 
�enen pública? 

   

Can�dad de 
contenido: 

   

La usa más para leer 
o postear? 

   

Tipos de post 
predominante: 

   

¿Con qué obje�vo 
usa cada una de las 
redes? 

   

Can�dad/calidad de 
amigos: 

   

Con quién interactua 
más? (comentarios, 
likes, xat) 

   

Foto de perfil: 
(qué es, la cambia  a 
menudo?) 

   

Cuanto tardan en 
responder en 
general? 

   

Password     



 

4. Llistat de  testers  que han participat a TPS 
 
Prototip en paper 

Nom Edat Juga a videojocs Usa les xxss 

Mireia Gonzàlez 23 Poc Molt 

Víctor Cáceres 18 Molt Molt 

David Vargas 21 Molt Molt 

Óliver Pérez 38 Molt Poc 

 
Prototip digital 

Nom Edat Juga a videojocs Usa les xxss 

Adrià Guxens 26 Molt Molt 

Albert Espada 27 Molt Molt 

Andrea Aler 28 Molt Intermig 

Anna Puigdemont 23 Poc Molt 

Anna Saumell 23 De vegades Molt 

Carlos López 15 Molt Poc 

Clàudia Raventós 22 Molt Molt 

Daniel Vargas 24 Molt Molt 

David Vargas 21 Molt Molt 

Gemma Fontanals 26 Poc Molt 

Genís Frigola 23 Molt Molt 

Óliver Pérez 38 Molt Poc 

Teresa Chaparro 55 Poc Poc 

Rafael Casas 23 Molt Molt 

Víctor Cáceres 18 Molt Molt 

Xavier Blay 24 Molt Molt 

 
 
 
 



 

5. Qüestionaris pels testers 
 

1. Qües�onari previ al  testing 

Nom:  

Edat:  

Gènere:  

Ocupació:   Estudio   /   Treballo   /   Estudio i treballo  

 
Amb quina freqüència jugues a videojocs? 

▢ Cada dia  

▢ Cada dos o tres dies 

▢ Cada setmana 

▢ Algun cop al mes  

▢ Algun cop a l’any 

▢ Casi mai o mai 

 

Durant quanta estona seguida sols jugar? 

- No jugo mai 

- 10 min o menys 

- De 20 a 30 min 

- De 30 a 1h 

- De 1 a 3h 

- Més de 3h 

 

A quins gèneres de jocs jugues més (shooters, aventures gràfiques, puzzles, 

plataforma, MOBA, match-3…) 

 

 

Jocs preferits o que més jugues: 

 

 

Has jugat mai a una aventura gràfica? Quina/es? 

 

 

Quan jugues, en quin dispositiu ho fas? (en cas de ser més d’1, especificar) 



 

 

Amb quina freqüència uses les xarxes socials? 

▢ Varios cops en una hora 

▢ Cada hora/dues hores 

▢ Quatre o cinc cops al dia 

▢ Un o dos cops al dia  

▢ Cada dos o tres dies 

▢ Cada setmana 

▢ Algun cop al mes  

▢ Algun cop a l’any 

▢ Casi mai o mai 

 

Quines xarxes socials sols utiltzar? 

 

 

Què fas habitualment a les xarxes socials? 

▢ Publicar posts propis 

▢ Comentar posts d’altres 

▢ Mirar el feed principal 

▢ Mirar els feeds d’amics individualment 

▢ Mirar feeds de famosos/empreses 

▢ Mirar recomanacions de les xarxes 

▢ Mirar  memes 

▢ Donar Like 

▢ Compartir/Retwittejar 

▢ Només uso els xats 

▢ Altres: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

2. Qües�onari posterior al tes�ng 

Has trobat el joc divertit?  (en un escala de l’1 al 5 on 1 = gens i 5 = sí, molt) 

1 2 3 4 5 

 

Has trobat el joc difícil?  (en un escala del 1 al 5 on 1 = gens i 5 = sí, molt) 

1 2 3 4 5 

 

Has entès com funciona?  (en un escala del 1 al 5 on 1 = no i 5 = sí) 

1 2 3 4 5 

 

Has entès el funcionament de la xarxa  Kibitzer ?  (en un escala de 1 al 5, 1=no i 5=sí) 
 

1 2 3 4 5 

 

Has entès el funcionament de la xarxa  Galaxy ?  (en un escala de 1 al 5, 1=no i 5=sí) 
 

1 2 3 4 5 

 

Has entès el funcionament de la xarxa  Fandoom ?  (en un escala de 1 al 5, 1=no i 5=sí) 
 

1 2 3 4 5 

 

En les xarxes, sabies que feia cada botó? N’hi ha cap que t’hagi confós? 

 

Si volies fer una acció, sabies on clicar per realitzar-la o et trobaves perdut sovint? 

 

T’has fet una idea de qui és el personatge?  (en un escala de 1 al 5, 1=gens i 5=molt) 

 

Angelica 1 2 3 4 5  

Gabriel 1 2 3 4 5  

Maya 1 2 3 4 5  

Eva 1 2 3 4 5  



 

 

T’has sentit molt perdut/da? 

▢ No gens 

▢ En ocasions, però de seguida he tirat endavant 

▢ En ocasions, i era una mica frustrant  

▢ En bastants moments del joc i frustra molt 

▢ Tota la estona 

 
Quines coses t’han agradat més del joc i quines menys? 
 
 
 
 
 
Has jugat el prototip base del nivell 1. Jugaries als altres nivells?  (en un escala del 1 
al 5 on 1 = gens i 5 = sí, molt) 

1 2 3 4 5 

 

Canviaries alguna cosa del joc? 

 

Qualsevol comentari o suggerència és benvingut! 

 
  



 

6. Fotos del  prototip  en paper i del seu procés d’elaboració 

 

 

 



 

7. Fotos dels  testings  del prototip en paper 

 

 

 



 

 
8. Fotos dels  testings  del prototip digital 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Pantalles d’ajuda de cada xarxa (botó d’ajuda “?”) 
 

 
9.1. Pantalla d’ajuda de Kibitzer 
 
 

 
9.2. Pantalla d’ajuda de Galaxy 



 

 
9.3. Pantalla d’ajuda de Fandoom 
 
 

10.Diari de registre dels avenços i missions del jugador ( QuestLog) 
 

  



 

11. Mapa d’enllaços dels  doominios  del nivell 1 

 
 
 
 



 

12.Mapa de trames del nivell 1 
 
*L’esquema és massa gran per cabre en una sola pàgina i ser llegible, així que l’hem 
dividit en quatre pàgines. 
 

 
 









 

13.Exemple: quadre de part del diàleg amb Gabriel, Nivell 1, trama A 

* Cada personatge te una “frase 00” personalitzada que indica al jugador que el que ha dit no té senti i                    
repeteix l’última frase que havia dit abans. Aquesta és la manera de donar una falsa llibertat al                 
jugador de que pot dir o enviar el que sigui, però alhora poder controlar les respostes dels                 
personatges. 

GABRIEL 

 Frase Correcte Desviament Incorrecte: porten a 

G00 

G00* Pero k dices amigo, te he dicho k: __________  
(repeteix l’úl�m que havia dit) 

----- ----- ---- 

G11 Querido amigo, es el fin! El amor de mi vida 
me ha eliminado de Galaxy y no me responde 
a los mensajes, asi k no puedo demostrarle mi 
amor. Tengo k explicarle k todo fue un 
malentendido probocado por el amor k siento 
por ella, y suplicarle k vuelva conmigo, pero sin 
los mensajes solo podria hacerlo cara a cara, y 
eso es imposible porque desconozco donde 
vive... 

Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G13a 

 
Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G13b 

Te puedo ayudar/No →  G12 

 
Sí →  G11_1 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G11_1 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo 
pensando k podia confiar en �… Esta vez te lo 
pregunto directamente, me ayudaras? 

Sí/Te puedo ayudar → 
G12 

No →  G11_1_1 Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G11_1_1 En ese caso no tengo nada k hablar con�go. Si 
cambias de opinión vuelve a contactarme. 

Sí/Te puedo ayudar → 
G12 

Hola→  G11 

No→  G11_1_1 

Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G12 Eso significa k me ayudaras a aberiguar su 
nueva direccion????  Muchisimas gracias 
amigo! Aqui lo espero. 

Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G13a 

 
Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G13b 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G12_1 

 
No →  G11_1_1 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G12_2 

 
Li�letown →  G12_3 

 
Mainville →  G12_4 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G12_1 ¿Pero donde esta esto? Sin la direccion exacta 
no puedo ir, necesito que me digas en que 
calle de Mainville esta esto 

Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G13a 

Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G13b 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G12_1 

No →  G11_1_1 

Sí/Te puedo ayudar→  G12_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 



 

G12_2 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G13a 

 
Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G13b 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G12_1 

 
No →  G11_1_1 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G12_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G12_3 Amigo creo que te has confundido. Li�letown 
es el pueblo donde bivo yo, y antes Angelica 
bivia aqui tambien, pero se acaba de mudar a 
Mainville para ir a la unibersidad. Yo lo que 
necesito es saber su nueba direccion en 
Mainville amigo. Asi que, como ivamos 
diciendo: (repeteix G12) 

-------- 

G12_4 Amigo, ya se que bive en Mainville, se mudo 
alli hace unos dias para ir a la unibersidad y 
me dejo en Li�letown con el corazon 
destrozado. Lo que necesito saber es su nueba 
direccion en esa ciudad amigo. Asi que, como 
ivamos diciendo: (repeteix G12) 

-------- 

G13a Esto esta muy bien, pero sin el numero de 
puerta de la havitacion de Angelica no puedo 
hacer nada... 

Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G14 

 Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G13a_1 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo 
pensando k podia confiar en �… Esta vez te lo 
pregunto directamente, me ayudaras? 

Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G14 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G13a_2 

No →  G13a_1 Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G13a_2 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Foto de la Maya/Eva on 
surten esperant davant la 
porta de l’Angelica (surt el 
número) →  G14 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G13a_2 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G13a 

 
No →  G13a_1 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 



 

G13b Me va muy bien saber su puerta, pero tambien 
necesito la direccion, que me ayudes a saber 
en que calle de Mainville esta esto 

Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G14 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G13b_1 
 
No →  G13b 
 
Sí/Te puedo ayudar → 
G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G13b_1 ¿Pero donde esta esto? Sin la direccion exacta 
no puedo ir, necesito que me digas en que 
calle de Mainville esta esto 

Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G14 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G13b_1 

 
No →  G13b 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G13b_2 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post del Kibitzer de la 
Residencia Casanova on 
indiquen la seva direcció 
→  G14 

Localització de la 
Residència/Nom d’usuari de 
la Residència/Text on es 
menciona la Residència/ 
Foto on surt la Residència → 
G13b_1 

 
No →  G13b 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte que no 
�ngui res a veure amb la 
Residència 

G14 Perfecto, muchisimas gracias amigo! Pero… 
estoy pensando k no puedo presentarme sin 
mas, necesito un plan. Puedes ayudarme a 
descubrir algo k ella quiera? 

Post de l’Angelica on diu 
que li agradaria que algú 
la portés a un sopar 
romàn�c →  G15a 

 
Post del concurs de Chez 
Pépé/ Localització de 
Chez Pépé/Nom d’usuari 
de Chez Pépé/Algun text 
que menciona Chez Pépé 
→   G15b 

Qualsevol restaurant que no 
sigui Chez Pépé →  G14_1 

 
Alguna foto/text on surt 
Chez Pépé però no es diu el 
nom →  G14_2 

 
Post del concurs de Chez 
Pépé d’un mes anterior → 
G14_3 

 
Sí/Te puedo ayudar → 
G14_4 

 
No →  G14_5 
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PRODUCCIÓ COMPLETA DEL NIVELL 1  

Durant el curs 2017/18 i de cara a l’entrega del Treball de Fi de Grau, hem produït 
completament el primer nivell: disseny de puzles, guió, part de l’art i programació d’un 
prototip del nivell complet.  

La part de l’art que hem fet ha estat el disseny dels personatges que apareixen en 
aquest nivell (veure annex 14) i una aproximació de com seran les il·lustracions que 
apareixeran com a contingut de les publicacions a les xarxes socials. No obstant, no 
hem tingut temps de fer la versió final de totes aquestes imatges, ja que l’encarregada 
de l’art era l’Anna. Com ja hem explicat en apartats anteriors, en veure que al gener 
encara no havíem trobat un estudiant d’enginyeria que es volgués incorporar a l’equip, 
i tenint en compte que la realització del prototip digital era obligatòria, vam haver de 
sacrificar totes aquestes imatges en favor de que l’Anna aprengués a utilitzar Unity 
ràpidament i pogués programar el nivell. 

Per tal que el prototip sigui jugable sense aquestes imatges, les hem substituït 
temporalment per fotografies de stock tretes d’Internet que s’assemblin a com seran 
els dibuixos definitius o que, al menys, transmetin la mateixa idea, i els hem posat les 
cares dels personatges (veure annex 21). No obstant, sí que hem fet alguns dibuixos 
d’exemple per poder mostrar com serà l’estil d’aquests. Alguns d’ells es troben a 
l’annex 22.  

1. Resolució del nivell pas per pas (puzles i guió)  

L’enemic a eliminar del nivell 1 és una noia de 18 anys que es diu Angelica Kocklire. 
És una noia de poble que acaba de venir a viure a la ciutat per primer cop, per anar a 
la Universitat de Mainville. Abans era gòtica-lolita i molt geek, però ara que comença 
una nova vida vol amagar aquest passat i convertir-se en una noia popular. També vol 
conèixer nous nois i tenir noves relacions ara que ha deixat la seva llarga relació 
d’adolescència. En la nova ciutat ha adoptat l’actitud de nena bufona però sexy. Viu a 
una residència d’estudiants on ha arribat fa cinc dies, i s’ha fet amiga de les dues noies 
populars de segon curs. 

Com ja hem explicat a l’apartat 8.5.5.2, hi ha dues maneres totalment diferents de 
resoldre aquesta trama i fer que l’Angelica decideixi no anar a la festa el divendres. La 
primera consisteix en ajudar al seu ex-novio a convidar-la a sopar a un restaurant molt 
popular la mateixa nit de la festa, i la segona consisteix en trencar la seva amistat amb 
les seves noves amigues perquè ella mateixa decideixi no anar a la festa. A 
continuació detallem ambdues vies i la seva resolució pas a pas: 

VIA 1: A través del seu exnòvio del poble.  

1. El Roni veu al seu somni premonitori a una noia menjant-se un tros de la pizza. 
Aquesta noia és menuda i té el cabell rosa i dues cues arrodonides. Quan comença el 
joc, el jugador coneix l’aspecte de la noia però no el seu nom. 

2. Només començar, el jugador rep una notificació de la xarxa Kibitzer. Es tracta d'una 
foto publicada per la Universitat de Mainville, en què surten alguns dels nous alumnes 
a la jornada de presentació. Porten un tag amb el seu nom al pit. La noia del cabell 
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rosa és una d’aquestes alumnes, i si el jugador amplia la foto pot llegir el seu nom al 
tag del pit. Ara el jugador ja pot usar el seu nom per buscar-la a Kibitzer i/o a Galaxy. 
Si el jugador l’agrega a Galaxy, ella sempre l’accepta, ja que interpreta que es tracta 
d’un dels seus nous companys de classe. 

3. Si el jugador dona un “m’agrada” qualsevol de les publicacions de l’Angelica, un 
personatge anònim li parla pel xat. Es tracta del seu ex-nuvi del poble, el Gabriel 
Cortez, que l’està assetjant i vigilant per les xarxes i està gelós. També li parlarà pel 
xat si el jugador l’agrega directament a ell o si fa una publicació al mur de l’Angelica. 

4. En una confrontació per diàleg, el jugador ha d’insistir en que no li agrada l’Angelica 
ni preten res amb ella. Es tracta d’un puzle de diàleg molt senzill. Un cop resolt, l’ex-
nuvi afegeix al Roni com a amic a Galaxy, explota i li comença a contar totes les seves 
preocupacions.  

5. El personatge-jugador es converteix en una espatlla en què plorar per al Gabriel. 
Aquest es posa dramàtic i explica que volia anar a visitar a Angelica aquest divendres 
(dia de la festa) però que no ho farà perquè ha perdut tota esperança. Envia una foto 
d’un collaret que li va regalar, i afirma que està segur de que ella ja l’ha tirat a la 
brossa. Li diu al jugador que, si realment el vol ajudar, li ha de demostrar que encara hi 
ha esperança. 

6. El jugador busca al feed d'Angelica i troba una foto molt recent en què ella porta 
posat el collaret del qual parlava el Gabriel. El jugador guarda la foto i l’envia al 
Gabriel, qui diu que aquella foto no demostra res perquè es podria tractar d’una foto 
antiga. El jugador ha de guardar la data del post de la foto i enviar-la també al Gabriel. 
Aleshores, aquest interpreta que si encara es posa el collar que li va regalar, vol dir 
que encara hi ha esperança. 

7. DRAMA MOMENT. El Gabriel escriu un missatge romà ntic, ridícul i desesperat 
al perfil de l’Angelica, amb una foto de quan eren parella i ella encara tenia un 
estil gòtic. Ella, avergonyida, elimina el post ràpidament i elimina l’amistat amb 
el Gabriel de Galaxy.  

8. El Gabriel parla desesperat al jugador perquè ara ja no pot parlar amb l’Angelica, i et 
demana que descobreixis la seva adreça perquè ell pugui anar a parlar amb ella cara a 
cara i explicar-li que tot ha estat un malentès.  

9. El jugador busca a les xarxes socials de l’Angelica, però la seva direcció no està 
enlloc. No obstant, si agrega a les seves dos amigues de la residència (Maya i Eva), el 
jugador pot veure que elles sí que tenen diverses publicacions on esmenten el nom de 
la residència. El jugador ha de buscar el nom de la residència a Kibitzer, l’única xarxa 
que admet perfils d’empreses, i allà hi pot trobar la direcció. D’altra banda, al perfil de 
les amigues també pot trobar un selfie que elles s’han fet davant de l'habitació de 
l'Angelica, en el qual es veu el seu número d’habitació. El jugador ha d’enviar 
ambdues informacions al Gabriel, independentment de l’ordre. 

10. El Gabriel agraeix al jugador la seva ajuda, però li diu que no pot anar a veure-la 
sense un pla, i que necessita que descobreixis alguna cosa que l’Angelica desitgi. El 
jugador ha de tornar a investigar els perfils. 
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11. En un post, l’Angelica ha dit "Tant de bo algú em portés a un bon sopar romàntic". 
Paral·lelament, la Maya i l’Eva han compartit un post d'un concurs mensual per 
guanyar un sopar per a dues persones al restaurant més prestigiós de la ciutat, Chez 
Pépé, aquest mateix divendres (dia de la festa). El jugador envia ambdós posts al 
Gabriel, de nou sense importar l’ordre, i aquest participa en el concurs. 

12. El jugador s’ha d’assegurar de que el Gabriel és el guanyador del concurs. En els 
comentaris dels posts que publiquen les amigues sobre el concurs, i també als del 
Diario de Mainville, el jugador llegeix contínuament que la gent es queixa que el 
concurs sempre està falsejat perquè guanyi qui volen els propietaris del restaurant. El 
jugador entén que ha d’arreglar el concurs perquè facin guanyar el Gabriel. 

13. El jugador busca el restaurant, Chez Pépé, al Kibitzer. A l’apartat de “posts 
pendientes”, el jugador llegeix moltes queixes de gent que assegura que s'ha intoxicat 
allà. També hi ha un post del propi restaurant que diu "Tots els que publiquen coses 
dolentes sobre nosaltres només volen destruir-nos per enveja o perquè són la 
competència. Tot és fals, una conspiració sense proves". Un altre post en pendents diu 
que això no és veritat, ja que ha vist fotos que ho demostren aFandoom. 

14. El jugador busca a Fandoom i troba una foto incriminatòria, feta per un treballador 
anònim. La guarda en l'inventari. 

15. El jugador publica la foto a l’apartat de “pendientes” del Kibitzer de Chez Pépé. 

16. Immediatament un anònim parla amb Roni pel xat de Galaxy. Diu que és el 
Mariano, el mànager de Chez Pépé, i t'ofereix el suborn que vulguis a canvi de que 
esborris la foto com més aviat millor, abans de que aquesta passi a l’apartat de “posts 
aprovats” i ja no es pugui borrar. 

17. El jugador li comparteix a Mariano el post dell concurs i el nom del Gabriel. El 
mànager entén que vol que Gabe guanyi el concurs i accepta. 

18. El jugador esborra el post i rep una notificació de Galaxy. Es tracta d’una nova 
publicació del Diario de Mainville. 

20. DRAMA MOMENT. La publicació és l’anunci dels gu anyadors. Als 
comentaris, l’Angelica agraeix al Gabriel que li re gali les dues entrades. Ell diu 
que vol anar amb ella. Ella diu que no però que amb  aquest regal ella tindrà 
sempre un bon record d'ell.  

El Roni guanya: L’Angelica no anirà a la festa perq uè anirà al sopar de Chez 
Pépé amb un convidat misteriós.  

*També existeix la possibilitat d’enviar al Mariano el nom de la 
Maya o l’Eva. Si el jugador fa això, elles aniran juntes al 
restaurant i l’Angelica ja no voldrà anar a la festa, ja que només 
volia anar-hi perquè la Maya li presentés a un amic seu famós 
(el youtuber GaMerLin96). 
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VIA 2: Trencant la seva amistat amb les amigues.  

1. El Roni veu al seu somni premonitori a una noia menjant-se un tros de la pizza. 
Aquesta noia és menuda i té el cabell rosa i dues cues arrodonides. Quan comença el 
joc, el jugador coneix l’aspecte de la noia però no el seu nom. 

2. Només començar, el jugador rep una notificació de la xarxa Kibitzer. Es tracta d'una 
foto publicada per la Universitat de Mainville, en què surten alguns dels nous alumnes 
a la jornada de presentació. Porten un tag amb el seu nom al pit. La noia del cabell 
rosa és una d’aquestes alumnes, i si el jugador amplia la foto pot llegir el seu nom al 
tag del pit. Ara el jugador ja pot usar el seu nom per buscar-la a Kibitzer i/o a Galaxy. 
Si el jugador l’agrega a Galaxy, ella sempre l’accepta, ja que interpreta que es tracta 
d’un dels seus nous companys de classe. 

3. A través del perfil de l’Angelica, el jugador pot trobar els perfils de les seves noves 
amigues, la Maya i la Eva. Als partir dels seus respectius posts el jugador pot deduir 
que la primera és molt homófoba i que la segona és molt feminista i defensora dels 
drets LGTBI+. Que la Maya és una homófoba també es pot deduir a partir de la 
conversa amb ella, que obre pel xat al jugador per demanar-li que la voti a un concurs 
de Kibitzer. 

4. A través dels perfils de Galaxy de les tres, el jugador també pot deduir que a 
l'Angelica no li interessa gaire la festa però que hi vol anar perquè la Maya li 
presentarà a un youtuber amic seu que es diu GaMerLin96, que a l’Angelica li agrada 
molt perquè és guapo i famós. És un dels estudiants veterans de la Universitat. 

5. A través del perfil de Galaxy del Gabriel, el jugador també pot veure que l’Angelica 
és molt fan d'una saga adolescent que es diu Broken Doll. També es pot saber això 
veient que Angelica ha fet una review molt bona sobre la saga al Kibitzer de l’editorial 
que el publica.  

6. El Doominio de Broken Doll existeix a Fandoom. Quan el jugador el troba, pot veure 
que un usuari que es diu Broken_AngelicaKock publica fanfics yaoi (porno gay) sobre 
la saga. El jugador dedueix fàcilment, a través del pseudònim, que es tracta de 
l’Angelica. 

7. El jugador envia la publicació del fanfic yaoi i el pseudònim de l’Angelica a la Maya o 
a la Eva. En ambdós casos, l’amiga a qui li enviï publica un post a Galaxy dient que 
està orgullosa de l’Angelica pel seu fanfic, la primera perquè interpreta que és 
escriptora i la segona perquè diu que dona visibilitat als col·lectius LGBTI+. 

8. DRAMA MOMENT. Al post escrit per la Maya o la Eva, la Maya escriu un comentari 
que diu que “el fanfic està molt bé però recordeu que només és ficció eh, no feu 
aquestes guarrades”. L’Eva li contesta "com que guarradas? Tens alguna cosa en 
contra de l'homosexualitat?". Maya contesta "que vaaaa, si jo crec que poden fer el 
que vulguin! Només que no es ... que ho facin a casa, però al carrer que es tallin, que 
hi ha nens i els poden malinfluenciar ...". L’Eva s'enfada pel comentari homòfob i 
insulta a la Maya. 
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SEGONA PART DEL DRAMA MOMENT. La Maya escriu un post molt dolent 
sobre l'Eva a Kibitzer, i l’Eva fa el mateix al perfil de la Maya. A continuació, la Maya 
n’escriu un de molt bo sobre l’Angelica, amb una foto d’un dia que suposadament van 
sortir juntes sense avisar a l’Eva, i l’Eva n’escriu un molt bo sobre l’Angelica amb una 
foto d’ella fent de model. Ambdues volen guanyar-se el suport de l’Angelica. 

9. El jugador fa servir aquestes bones reviews perquè les dues s'enfadin amb 
Angelica. L'ordre és indiferent: 

En el cas de la Maya, 
el jugador publica la 
foto de l’Angelica fent 
de model al perfil de 
Kibitzer que organitza 
el concurs de models 
al que participa la 
Maya.  

L’Angelica guanya el 
concurs de seguida, i 
la Maya s’enfada amb 
ella pensant que 
aquesta havia estat 
planejant-ho des del 
principi.  

Diu al Roni que ara 
parlarà amb ella pel 
xat per cantar-li les 
quaranta. 

En el cas de l’Eva, el jugador li ha de demostrar que la Maya i 
l’Angelica van sortir de festa sense convidar-la i que li van 
mentir, ja que ella pensa que la foto que ha publicat la Maya 
és d’un dia que van sortir les tres juntes i ella va marxar un 
moment. El jugador li ha d’enviar tres “proves”: 
 
1. Una foto del dia en que realment van sortir les tres juntes, 
que farà que l’Eva es fixi en que portaven una roba diferent a 
la que porten la Maya i l’Angelica a la foto que ha publicat la 
Maya. Aquesta foto es pot trobar als perfils de Galaxy de les 
tres. 
 
2. La localització dels posts de Galaxy d’una nit en que la 
Maya i l’Angelica van anar al cine a veure una pel·lícula que a 
l’Eva no li interessava. Tot i que els textos del posts posa que 
estaven al cine, la localització posa que estaven a la 
Discoteca Avenida. 
 
3. Una foto que ha publicat el grup de música Garbage Band 
al Kibitzer, on surt el públic del seu últim concert. Entre el 
públic, es veuen les cares de la Maya i l’Angelica. 
 
L’Eva diu que ara parlarà amb l’Angelica per xat per dir-li 
quatre coses. 

 
10. L’Angelica publica un post al seu Galaxy que posa “Hi ha vegades que confies tan 
cegament en una persona que no t'esperes que vagi a trair, però després et demostra 
el filla de puta que és". El post és tan ambigu que tant Maya com Eva es creuen que 
es refereix a ella. 

11. DRAMA MOMENT: Les tres discuteixen als comentar is i s’insulten entre elles. 
La Maya els prohibeix anar amb elles a la festa, i l’Eva diu que no li importa. 
Altres personatges parlen del fanfic de l’Angelica (que han llegit al post anterior) 
i diuen que els agrada molt i que volen que l’Angel ica el segueixi escrivint com 
abans millor.  

El Roni guanya: L’Angelica no anirà a la festa perq uè sense Maya no pot 
conèixer a GaMerLin96, i es quedarà escrivint més c apítols del fanfic per als 
nous fans que ha guanyat gràcies al primer post de Galaxy.  
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2. Diàlegs dels xats del nivell 

Cada personatge te una “frase 00” personalitzada que indica al jugador que el que ha 
dit no té senti i repeteix l’última frase que havia dit abans. Aquesta és la manera de 
donar una falsa llibertat al jugador de que pot dir o enviar el que sigui, però alhora 
poder controlar les respostes dels personatges. 

GABRIEL  

 Frase Correcte Desviament Incorrecte: 

porten a G00 

G00 Pero k dices amigo, te he dicho k: __________  
(repeteix l’últim que havia dit) 

----- ----- ---- 

G01 Si te acercas demasiado al sol te vas a quemar. Te aviso k te 

rompera el corazon. Lo digo por Angelica. Te puede romper 

el corazon. Te gusta ella? 

No → G02 Sí → G01_1 Hola 
Te puedo ayudar 
Objecte 

G01_1 Sois todos iguales, como perros detras de ella... Y mi 

pobrecita alli sola, indefensa en una ciudad desconocida. Se 

k ella sigue enamorada de mi, pero aun lo sabe. Asi k no te 

acerques a ella. Te lo vuelvo a preguntar, te gusta ella? 

No → G02 Sí → G01_1_1 Hola 
Te puedo ayudar 
Objecte 

G01_1_1 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias de 

opinion vuelve a contactarme. 
Hola→ G01 
Sí→ G01 

No → G01_1 Te puedo ayudar 
Objecte 

G02 Como puede no gustarte una persona tan bella? Mentiroso. 

Sois todos iguales, como perros detras de ella... Y mi 

pobrecita alli sola, indefensa en una ciudad desconocida. Se 

k ella sigue enamorada de mi, pero aun no lo sabe, asi k no 

te acerques a ella. Y ahora dime la verdad, te gusta ella? 

No → G03 Sí → G01_1 Te puedo ayudar 
Objecte 

G03 Seguro seguro seguro? Sí → G04 No → G01_1 Te puedo ayudar 
Objecte 

G04 Vale, te creo… Oh dios mío, lo siento muchisimo amigo. He 

acusado sin pruebas a un pobre inocente. El amor te hace 

hacer cosas estupidas, te lo juro amigo. Cuando estas 

enamorado no eres tu mismo, porque todo tu mundo gira 

alrededor de esa persona. Por fabor, amigo. perdoname. 

Acceptar la seva solicitud 

d’amistat 
→  G05 

Sí/Te puedo 

ayudar/Hola/Obj

ecte → G04_1 
 
No → G04_2 

 

G04_1 Amigo, por que no aceptas mi solicitud y seguimos 

hablando? 
Acceptar la seva solicitud 

d’amistat 
→  G05 

Sí → G04_1_1 
No → G04_2 

Hola 
Te puedo ayudar 
Objecte 

G04_1_1 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Acceptar la seva solicitud 

d’amistat 
→  G05 

Sí/Te puedo 

ayudar/Hola → 

G04_1 
No→ G04_2 

Objecte 

G04_2 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias de 

opinion vuelve a contactarme. 
Acceptar la seva solicitud 

d’amistat 
→  G05 

No→ G04_2 
Sí/Te puedo 

ayudar/Hola → 

G04_1 

Objecte 
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G05 No me puedo creer k me haya pasado esto a mi!!!! Yo k 

siempre la trate como a una delicada rosa… Pero ella 

termino clabandome sus espinas, una por una!!!! Aun asi, yo 

la perdono, porque la amo. De hecho, estaba pensando en ir 

a visitarla este viernes por la noche, pero no me atrebo 

porque en esa ciudad no tengo a nadie para que me ayude. 

Te puedo ayudar → G06 
 

Sí/No→ G05_1 Hola 
Objecte 

G05_1 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo pensando k 

podía confiar en ti… Esta vez te lo pregunto directamente, 

me ayudaras? 

Sí/Te puedo ayudar→ G06 No→ G05_1_1 Hola 
Objecte 

G05_1_1 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias de 

opinión vuelve a contactarme. 
Te puedo ayudar → G06 Sí/Hola→ G05 

No→ G05_1_1 
Objecte 

G06 De verdad!? Tu si k eres un amigo de verdad, y de esos 

quedan pocos, y agradezco tu intencion, pero ya no hay 

esperanza… Ella no responde a mis mensajes y parece ser 

feliz con su nueva vida… una nueva vida sin mi. Yo le di todo, 

pero ella me avandono. Es k mira, mira k felices eramos. 

(t’envia el següent directament, són tres missatges seguits) 

G07 * Foto de l’Angelica amb un collar de perles molt gran, i 

vestida de gótica 
(t’envia el següent directament, són tres missatges seguits) 

G08 Con la pasta k me gaste en ese collar para que estubiera 

contenta y seguro k ya lo ha tirado... No me sorprenderia 

que hubiera tirado a la basura todos mis regalos, igual k hizo 

con mi corazon. Es por eso k creo k ya no hay nada que 

hacer. Asi k amigo, si de verdad quieres ayudarme, 

demuestrame k aun hay esperanza. 

Foto de Angelica 

llevando el collar 

→ G09 

Sí/Te puedo 

ayudar → G08_1 
 
No→ G08_2 

Hola 
Objectes que no són la foto 

del collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 

G08_1 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Foto de Angelica 

llevando el collar 

→ G09 

Sí/Te puedo 

ayudar → G08_1 
 
No→ G08_2 

Hola 
Objectes que no són la foto 

del collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 

G08_2 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias de 

opinion vuelve a contactarme. 
Foto de Angelica 

llevando el collar 

→ G09 

Sí/Hola/Te puedo 

ayudar → G08 
 
No→ G08_2 

Objectes que no són la foto 

del collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 

G09 Esta foto sola no demuestra nada, podria ser una foto 

antigua 
Data del post de la 

foto  del collar→ 

G10 

Sí/No/Te puedo 

ayudar → G09_1 
Hola 
Objectes que no són la 

data de la foto del 

collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 
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G09_1 Entonces enviame la pruba de que esta foto es reciente Data del post de la 

foto del collar→ 

G10 

Sí/Te puedo 

ayudar → 

G09_1_1 
 
No→ G09_1_2 

Hola 
Objectes que no són la 

data de la foto del 

collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 

G09_1_1 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Data del post de la 

foto del collar→ 

G10 

Sí → G09_1_1 
No → G09_1_2 
Te puedo ayudar 

→ G09_1 

Hola 
Objectes que no són la 

data de la foto del 

collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 

G09_1_2 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias de 

opinion vuelve a contactarme. 
Data del post de la 

foto del collar→ 

G10 

No→ G09_1_2 
Sí/Hola/Te puedo 

ayudar → G09_1 

Objectes que no són la 

data de la foto del 

collaret* 
 
*En aquest cas, el Gabriel 

diu “Amigo no entiendo 

por que me envias esto, 

sigo pensando k: _____ 

G10 Oh!!!!!!! Todabia se pone mi collar!!!!! Eso significa k aun 

me ama, aunque ella no quisiera admitirlo… Amigo, muchas 

gracias por abrirme los ojos! Debo aprobechar esta 

oportunidad para reconquistarla por completo antes de k 

sea demasiado tarde. Ahora mismo le demostrare mi amor. 

Drama moment 

DRAMA MOMENT. El Gabriel publica un post ridícul al mur de l’Angelica i aquesta l’elimina de Galaxy. 

G11 Querido amigo, es el fin! El amor de mi vida me ha 

eliminado de Galaxy y no me responde a los mensajes, 

asi k no puedo demostrarle mi amor. Tengo k 

explicarle k todo fue un malentendido probocado por 

el amor k siento por ella, y suplicarle k vuelva conmigo, 

pero sin los mensajes solo podria hacerlo cara a cara, y 

eso es imposible porque desconozco donde vive... 

Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció 

→ G13a 
 
Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant 

la porta de l’Angelica 

(surt el número) → G13b 

Te puedo ayudar/No 

→ G12 
 
Sí → G11_1 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res a 

veure amb la 

Residència 

G11_1 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo 

pensando k podia confiar en ti… Esta vez te lo 

pregunto directamente, me ayudaras? 

Sí/Te puedo ayudar → 

G12 
No → G11_1_1 Hola 

 
Qualsevol objecte 

que no tingui res a 

veure amb la 

Residència 

G11_1_1 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias 

de opinión vuelve a contactarme. 
Sí/Te puedo ayudar → 

G12 
Hola→ G11 
No→ G11_1_1 

Qualsevol objecte 

que no tingui res a 

veure amb la 

Residència 
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G12 Eso significa k me ayudaras a aberiguar su nueva 

direccion????  Muchisimas gracias amigo! Aqui lo 

espero. 

Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció 

→ G13a 
 
Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant 

la porta de l’Angelica 

(surt el número) → G13b 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on es 

menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G12_1 
 
No → G11_1_1 
 
Sí/Te puedo ayudar → 

G12_2 
 
Littletown → G12_3 
 
Mainville → G12_4 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res a 

veure amb la 

Residència 

G12_1 ¿Pero donde esta esto? Sin la direccion exacta no 

puedo ir, necesito que me digas en que calle de 

Mainville esta esto 

Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció 

→ G13a 
 
Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant 

la porta de l’Angelica 

(surt el número) → G13b 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on es 

menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G12_1 
 
No → G11_1_1 
 
Sí/Te puedo ayudar → 

G12_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res a 

veure amb la 

Residència 

G12_2 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció 

→ G13a 
 
Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant 

la porta de l’Angelica 

(surt el número) → G13b 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on es 

menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G12_1 
 
No → G11_1_1 
 
Sí/Te puedo ayudar → 

G12_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res a 

veure amb la 

Residència 

G12_3 Amigo creo que te has confundido. Littletown es el 

pueblo donde bivo yo, y antes Angelica bivia aqui 

tambien, pero se acaba de mudar a Mainville para ir a 

la unibersidad. Yo lo que necesito es saber su nueba 

direccion en Mainville amigo. Asi que, como ivamos 

diciendo: (repeteix G12) 

-------- 

G12_4 Amigo, ya se que bive en Mainville, se mudo alli hace 

unos dias para ir a la unibersidad y me dejo en 

Littletown con el corazon destrozado. Lo que necesito 

saber es su nueba direccion en esa ciudad amigo. Asi 

que, como ivamos diciendo: (repeteix G12) 

-------- 
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G13a Esto esta muy bien, pero sin el numero de puerta de la 

havitacion de Angelica no puedo hacer nada... 
Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant la 

porta de l’Angelica (surt el 

número) → G14 

 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res 

a veure amb la 

Residència 

G13a_1 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo 

pensando k podia confiar en ti… Esta vez te lo 

pregunto directamente, me ayudaras? 

Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant la 

porta de l’Angelica (surt el 

número) → G14 
 
Sí/Te puedo ayudar → 

G13a_2 

No → G13a_1 Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res 

a veure amb la 

Residència 

G13a_2 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Foto de la Maya/Eva on 

surten esperant davant la 

porta de l’Angelica (surt el 

número) → G14 
 
Sí/Te puedo ayudar → 

G13a_2 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on 

es menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G13a 
 
No → G13a_1 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res 

a veure amb la 

Residència 

G13b Me va muy bien saber su puerta, pero tambien 

necesito la direccion, que me ayudes a saber en que 

calle de Mainville esta esto 

Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció → 

G14 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on 

es menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G13b_1 
 
No → G13b 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res 

a veure amb la 

Residència 

G13b_1 ¿Pero donde esta esto? Sin la direccion exacta no 

puedo ir, necesito que me digas en que calle de 

Mainville esta esto 

Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció → 

G14 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on 

es menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G13b_1 
 
No → G13b 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G13b_2 

 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res 

a veure amb la 

Residència 
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G13b_2 Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post del Kibitzer de la 

Residencia Casanova on 

indiquen la seva direcció → 

G14 

Localització de la 

Residència/Nom 

d’usuari de la 

Residència/Text on 

es menciona la 

Residència/ Foto on 

surt la Residència → 

G13b_1 
No → G13b 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G13b_2 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no tingui res 

a veure amb la 

Residència 

G14 Perfecto, muchisimas gracias amigo! Pero… estoy 

pensando k no puedo presentarme sin mas, necesito 

un plan. Puedes ayudarme a descubrir algo k ella 

quiera? 

Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic → G15a 
 
Post del concurs de Chez 

Pépé/ Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari de Chez 

Pépé/Algun text que 

menciona Chez Pépé → 

 G15b 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G14_1 
 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G14_2 
 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G14_3 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G14_4 
 
No → G14_5 

 

G14_1 No creo k esto sea adecuado para la ocasion. Alguna 

otra idea? 
Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic → G15a 
 
Post del concurs de Chez 

Pépé/ Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari de Chez 

Pépé/Algun text que 

menciona Chez Pépé → 

 G15b 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G14_1 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G14_2 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G14_3 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G14_4 
No → G14_5 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G14_2 Anda que chulo, ¿que restaurante es este? Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic → G15a 
 
Post del concurs de Chez 

Pépé/ Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari de Chez 

Pépé/Algun text que 

menciona Chez Pépé → 

 G15b 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G14_1 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G14_2 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G14_3 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G14_4 
No → G14_5 

 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 
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G14_3 Esto seria una buena idea si no fuera porque el 

concurso ya ya pasado... Ojala existiera el mismo 

concurso pero de este mes... 

Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic → G15a 
 
Post del concurs de Chez 

Pépé/ Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari de Chez 

Pépé/Algun text que 

menciona Chez Pépé → 

 G15b 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G14_1 

 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G14_2 

 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G14_3 

 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G14_4 

 
No → G14_5 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G14_4 Me ayudaras?? Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic → G15a 
 
Post del concurs de Chez 

Pépé/ Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari de Chez 

Pépé/Algun text que 

menciona Chez Pépé → 

 G15b 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G14_1 
 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G14_2 
 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G14_3 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G14_4 
 
No → G14_5 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G14_5 En ese caso no tengo nada k hablar contigo. Si cambias 

de opinion vuelve a contactarme. 
Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic → G15a 
 
Post del concurs de Chez 

Pépé/ Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari de Chez 

Pépé/Algun text que 

menciona Chez Pépé → 

 G15b 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G14_1 
 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G14_2 
 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G14_3 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G14_4 
 
No → G14_5 

 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 
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G15a Me encantaria darle esa cita k tanto desea, pero no 

conozco los restaurantes de Mainville 
Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari 

de Chez Pépé/Algun 

text que menciona 

Chez Pépé → 

 G15a_1 
 
Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G15a_2 
 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G15a_3 
 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15a_4 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15a_5 
 
No → G15a_6 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15a_1 Acabo de llamar y dicen k no tienen mesas hasta 

dentro de 8 meses. Necesito la cena este viernes! Se te 

ocurre alguna manera de conseguir la cena para este 

viernes? 

Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15a_4 

 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15a_5 

 
No → G15a_6 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15a_2 No creo k esto sea adecuado para la ocasion. Alguna 

otra idea? 
Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari 

de Chez Pépé/Algun 

text que menciona 

Chez Pépé → 

 G15a_1 

 

Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G15a_2 

 

Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G15a_3 

 

Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15a_4 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15a_5 

 
No → G15a_6 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 
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G15a_3 Anda que chulo, ¿que restaurante es este? Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari 

de Chez Pépé/Algun 

text que menciona 

Chez Pépé → 

 G15a_1 
Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G15a_2 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G15a_3 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15a_4 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15a_4 Esto seria una buena idea si no fuera porque el 

concurso ya ya pasado... Ojala existiera el mismo 

concurso pero de este mes... 

Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Localització de Chez 

Pépé/Nom d’usuari 

de Chez Pépé/Algun 

text que menciona 

Chez Pépé → 

 G15a_1 

 
Qualsevol restaurant 

que no sigui Chez 

Pépé → G15a_2 

 
Alguna foto/text on 

surt Chez Pépé però 

no es diu el nom → 

G15a_3 

 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15a_4 

 
Sí→ G15a_6 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15a_5 Me ayudaras?? Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15a_5 
 
No → G15a_6 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15a_6 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo 

pensando k podia confiar en ti… Esta vez te lo 

pregunto directamente, me ayudaras? 

Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15a_5 
 
No → G15a_6 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 
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G15b Como puedo estar seguro de k ella desea una cena 

romantica?  
Post de l’Angelica on diu que 

li agradaria que algú la portés 

a un sopar romàntic: 
*Si ja li has enviat el concurs 

→ G16 
*Si encara no li has enviat el 

concurs→ G15b_1 

Te puedo ayudar → 

G15b_3 
Sí/No/Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15b_1 Ah pues si que la quiere, gracias amigo. De todos 

modos, acabo de llamar al restaurante y dicen k no 

tienen mesas hasta dentro de 8 meses. Necesito la 

cena este viernes! Se te ocurre alguna manera de 

conseguir la cena para este viernes? 

Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15b_2 
 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15b_3 
 
No → G15b_4 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15b_2 Esto seria una buena idea si no fuera porque el 

concurso ya ya pasado... Ojala existiera el mismo 

concurso pero de este mes... 

Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Post del concurs de 

Chez Pépé d’un mes 

anterior → G15b_2 
 
Te puedo ayudar → 

G15b_3 

Sí/No/Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15b_3 Me ayudaras?? Muchas gracias amigo, aqui lo espero Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15b_3 
 
No → G15b_4 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G15b_4 Ah malamigo! K no me ofreces tu ayuda… Y yo 

pensando k podia confiar en ti… Esta vez te lo 

pregunto directamente, me ayudaras? 

Post del concurs de Chez 

Pépé → G16 
Sí/Te puedo ayudar 

→ G15b_3 
 
No → G15b_4 

Hola 
 
Qualsevol objecte 

que no compleixi 

les 

característiques 

mencionades a 

les primeres dues 

columnes 

G16 Buena idea! Gracias amigo. No creo k gane el concurso 

porque eso seria pura suerte, pero participare de 

todos modos. Ahora debo marcharme, ya hablaremos! 

Li diguis el que li diguis, Gabriel ja no et contesta més. 
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ANGELICA  

 Frase 

A00 Gracias por tu atencion ^^ Pero te he 

dicho que: __________  
(repeteix l’últim que havia dit) 

Digui el que digui el jugador, l’Angelica sempre contesta A01.  
 
Si el jugador insisteix, ella sempre seguirá contestant A00 + A01. 

A01 Lo siento, no puedo hablar, estoy 

ocupada. 

A02 Ah, ese concurso. No quiero participar, 

todo el mundo dice que esta amañado. 
Aquesta és l’única excepció. L’Angelica contesta això si el jugador li envia la 

publicació del concurs de Chez Pépé, com a pista de que la clau no està en fer-la 

participar a ella. 

 
 

MAYA  

 Frase Correcte Desviament Incorrecte: 

porten a M00 

M00 No sé qué quieres decir con eso. Te he dicho 

que:  __________  
(repeteix l’últim que havia dit) 

----- ----- ---- 

M01 Hola guap@! Me gustaría pedirte un favor. 

Resulta que estoy compitiendo para ganar 

una sesión de fotos para una revista. Para 

ganar, solo tengo que conseguir que se 

apruebe mi foto en el Kibitzer de la agencia 

de modelos B-Model, y para eso necesito 

superar en ticks al post de “Aprobados” que 

tiene menos, el de las dos chicas. Podrías ir al 

Kibitzer que se llama B-Model, buscar mi foto 

en posts “Pendientes” y darle un tick, por 

favor? <3 Muchísimas gracias! Que Dios te lo 

pague. 

Hola/Sí/Te puedo ayudar 

→ M02 
 
Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → M06a 
 
Nom d’usuari de Fandoom 

de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

M06b 

No → M01_1 Objecte (excepte 

relacionats amb els 

fanfic de l’Angelica) 

M01_1 Que bordes sois algunos… Bueno, si cambias 

de opinión háblame por aquí. 
Hola/Sí/Te puedo ayudar 

→ M02 
Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → M06a 
Nom d’usuari de Fandoom 

de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

M06b 

No → M01_1 Objecte (excepte 

relacionats amb els 

fanfic de l’Angelica) 

M02 Ya le has dado un tick? Sí → M03 
 
Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → M06a 
Nom d’usuari de Fandoom 

Hola/Te puedo 

ayudar → M02 
No → M01_1 

Hola 
Te puedo ayudar 
Objecte 
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de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

M06b 

M03 Genial! A ver si desbanco de una vez esa foto, 

que parecen lesbianas haha 
Qualsevol resposta o 

objecte (excepte 

relacionats amb els fanfic 

de l’Angelica) → M04 
 
Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → M06a 
 
Nom d’usuari de Fandoom 

de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

M06b 

-------- --------- 

M04 A ver, no te vayas a pensar que soy homófoba 

o algo. Los gays que hagan lo que quieran, 

pero no hace falta que lo publiquen, que en 

internet también hay niños. 

(t’envia el següent directament, són dos missatges seguits) 

M05 Bueno, ahora tengo cosas que hacer, así que 

no me hables a no ser que tengas algo muy 

importante que decirme. Gracias de nuevo. 

Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → M06a 
Nom d’usuari de Fandoom 

de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

M06b 

La Maya ja no contesta mai més excepte 

si se li envia un dels objectes relacionats 

amb els fanfic de l’Angelica (donant pas 

a la via 2 de resoldre el nivell) 

*Els següents diàlegs corresponen a la via 2 de resoldre el nivell 

M06a ¿Por qué crees que me puede interesar esto? Nom d’usuari de Fandoom 

de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

M07 

-------- Qualsevol altra 

opció de diàleg 

M06b Deduzco que esto es el nombre de usuario de 

Fandoom de mi amiga Angelica. ¿Por qué 

crees que me puede interesar esto? 

Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → M07 

--------- Qualsevol altra 

opció de diàleg 

M07 ¡Anda! ¿Angelica es escritora? Qué guay, 

aprovecharé mi popularidad para darle 

publicidad en las redes. 

Aquesta frase activa el primer Drama Moment de la via 2.  
Després d’això, la Maya ja no et contesta més, però et parla ella 

mateixa més endavant, quan publiques la foto de l’Angelica al Kibitzer 

de B-Model → M08 

Drama Moment: La Maya publica a Galaxy que l’Angelica escriu fanfics yaoi. Als comentaris en fa un d’homófob i l’Eva s’enfada 

amb ella. 

M08 ¡Eh! ¿¡Por qué has publicado esa foto de 

Angelica en B-Model!? Seguro que te ha 

contado cualquier trola para que lo hagas y 

que parezca que la has publicado por tu 

cuenta, pero a mí no se me engaña tan 

fácilmente. No sé que te ha prometido, pero 

te aconsejo que no te fies de ella. Esa zorra... 

llevaba planeando quitarme el puesto desde 

el principio. Voy a mandar a la mierda a esa 

hija de puta ahora mismo. 

Aquesta frase activa el 2n Drama moment (sempre i quan ja s’hagi fet 

la part de l’Eva) 
 
No et contesta mai més li diguis el que li diguis. 
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EVA 

 Frase Correcte Desviament Incorrecte: 

porten a G00 

E00 ¿Pero qué me estas contando? Te he dicho que: 

__________  
(repeteix l’últim que havia dit) 

Igual que en el cas de l’Angelica, digui el que digui el jugador, l’Eva 

sempre contesta E01.  
Si el jugador insisteix, ella sempre seguirá contestant A00 + A01. 
L’excepció és si el jugador escull la via 2 per resoldre la trama. 

Aquesta té dos parts:  
1. Mostrar-li els fanfics de l’Angelica: 
- Qualsevol text de Fandoom on es mencioni el fanfic de Leche 

Purpurina → E03a 
- Nom d’usuari de Fandoom de l’Angelica (Broken_AngelicaKock) → 

E03b 
2. En cas que aquesta part s’hagi fet a través de la Maya, parlant-li 

directament de la foto que aquesta ha publicat al primer Drama 

Moment. 
- Hola/Te puedo ayudar → E05 
- Foto publicada por Maya en el Drama Moment (ella y Angelica 

saliendo sin Eva) → E05a 
- Foto real del divendres (quan l’Eva pensa que van fer la foto) → 

E05b 
- Post de l’Angelica/Maya de quan van anar juntes al “cinema” → 

E05c 
- Foto de Garbage Band on surten Maya i Angelica entre el públic → 

E05d 

E01 No te conozco. 

E03a WTF, ¿a qué viene esto? Nom d’usuari de Fandoom 

de l’Angelica 

(Broken_AngelicaKock) → 

E04 

-------- Qualsevol altra 

opció de diàleg 

E03b ¡Anda! ¿Angelica tiene Fandoom? ¿Y a mí que 

me importa, lo dices por algo? 
Qualsevol text de Fandoom 

on es mencioni el fanfic de 

Leche Purpurina → E04 

--------- Qualsevol altra 

opció de diàleg 

E04 ¡Oh! ¡Angelica está dando visibilidad a una 

minoría discriminada! Lo compartiré en mi 

Galaxy. 

Aquesta frase activa el primer Drama Moment de la via 2.  
 

Drama Moment: L’Eva publica a Galaxy que l’Angelica escriu fanfics yaoi. Als comentaris la Maya fa un comentari homófob i 

l’Eva s’enfada amb ella. 

E05 No me gusta que me molesten, espero que 

tengas algo que me pueda interesar. 
Foto publicada por Maya en 

el Drama Moment (ella y 

Angelica saliendo sin Eva) → 

E05a 
Foto real del divendres 

(quan l’Eva pensa que van 

fer la foto) → E05b 
Post de l’Angelica/Maya de 

quan van anar juntes al 

“cinema” → E05c 
Foto de Garbage Band on 

surten Maya i Angelica 

entre el públic → E05d 

------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 
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E05_a Sí, ya he visto esa foto. Maya me quiere hacer 

creer que salió con Angelica sin mi, pero yo sé 

que esa foto es de cuando salimos las tres el 

viernes, que me fui un momento con un ligue y 

ellas se quedaron solas un rato. ¿Qué os hace 

pensar que la foto es de un día distinto? 

Foto real del divendres 

(quan l’Eva pensa que van 

fer la foto) → E05b 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05b ¡WTF!? ¡Esta foto es del viernes y me acabo de 

dar cuenta de que en la que ha publicado Maya 

llevan otra ropa! ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué 

estaba haciendo yo esa noche y qué excusa me 

pusieron? 

Post de l’Angelica/Maya de 

quan van anar juntes al 

“cinema” → E05b_1 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05b_1 Pero si esa noche fueron al cine a ver una 

película comercial malísima, lo pusieron en 

Galaxy. ¿Por qué piensas que fueron a Avenida, 

si en Galaxy pone que estaban en el cine? 

Localització de la Discoteca 

Avenida → E05b_2 
---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05b_2 Wow... se equivocaron de ubicación en Galaxy y 

no me di cuenta... Hmmmm un último favor, 

para estar segura. Esa noche en Avenida había 

un concierto de Garbage Band. ¿Qué prueba 

tienes de que ellas dos estaban allí? 

Foto de Garbage Band on 

surten Maya i Angelica 

entre el públic → E06 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05c ¿Sí, qué pasa? Ya sabía que habían ido juntas al 

cine. ¿Qué te hace pensar que me mintieron 

sobre eso? 

Localització de la Discoteca 

Avenida → E05c_1 
---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 
 

E05c_1 Bueno, seguro que se equivocaron al escribir la 

ubicación en el post porque el viernes sí que 

fuimos las tres a Avenida. Fue cuando se hicieron 

esa foto que Maya ha puesto en Kibitzer para 

intentar hacerme creer que salieron sin mi. Estoy 

cien por cien segura de que esa foto es del 

viernes. No se por qué algunos creen que es de 

un día distinto. 

Foto real del divendres 

(quan l’Eva pensa que van 

fer la foto) → E05c_2 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05c_2 Guau, ahora que me has recordado esta foto me 

doy cuenta de que en la de Maya llevan otra 

ropa. Pues tal vez sí que el sábado salieron sin mí 

en lugar de ir al cine. Esa noche en Avenida había 

un concierto de Garbage Band, ¿tienes alguna 

prueba de que esa noche ellas dos fueron al 

concierto? 

Foto de Garbage Band on 

surten Maya i Angelica 

entre el públic → E06 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 



113 

 

E05d ¿Tú también me quieres hacer creer que salieron 

de fiesta sin mí? Veo que salen Maya y Angelica 

entre el público del concierto, pero esto no 

demuestra nada. Garbage Band añaden a 

menudo a sus amigos con Photoshop para que 

parezca que más gente va a sus conciertos. No 

me váis a convencer, estoy cien por cien segura 

de que la foto que ha publicado Maya en Kibitzer 

es de cuando salimos las tres juntas el viernes y 

yo me alejé un momento. 

Foto real del divendres 

(quan l’Eva pensa que van 

fer la foto) → E05d_1 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05d_1 Guau, ahora que me has recordado esta foto me 

doy cuenta de que en la de Maya llevan otra 

ropa. Pues tal vez sí que salieron sin mí... Pero, 

¿cómo no me di cuenta? ¿Qué estaba haciendo 

yo esa noche? 

Post de l’Angelica/Maya de 

quan van anar juntes al 

“cinema” → E05d_2 

---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E05d_2 Pero si esa noche fueron al cine a ver una 

película comercial malísima, lo pusieron en 

Galaxy. ¿Por qué piensas que fueron a Avenida, 

si en Galaxy pone que estaban en el cine? 

Localització de la Discoteca 

Avenida → E06 
---------- Sí/No/Hola/Te 

puedo ayudar 
 
Objecte que no 

sigui cap dels 

mencionats com 

a correctes 

E06 Wow, ahora todo tiene sentido. Qué hijas de 

perra. Esto me lo esperaba de Maya, pero no de 

Angelica. Ahora mismo hablaré con ella y le diré 

cuatro cositas. 

Aquesta frase activa el 2n Drama moment (sempre i quan ja s’hagi 

fet la part de la Maya) 
 
No et contesta mai més li diguis el que li diguis. 

 
 

MARIANO  

 Frase Correcte Desviament Incorrecte: 

porten a 

G00 

C00 No entiendo qué me dices. Te he dicho que 

me digas algún favor que pueda hacer para 

que borres tu post de nuestro muro. 

Qualsevol post 

del concurs →  
----- ---- 

C01 Hola,soy Mariano, el manager de Chez Pépé. 

Déjame ser franco contigo: ¿qué quieres a 

cambio de borrar tu publicación en nuestro 

muro? ¿Dinero?¿Favores? 

Post del concurs 

→ C02 
 
Post del concurs 

d’un altre mes → 

C01_4 

Sí/Te puedo ayudar → 

C01_1 
 
No → C01_2 
 
Hola → C01 
 
Altres objectes → 

C01_3 

---- 
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C01_1 Bien, dime qué quieres a cambio de borrar tu 

publicación en nuestro muro. 
Post del concurs 

→ C02 
 
Post del concurs 

d’un altre mes → 

C01_4 

Sí/Te puedo ayudar → 

C01_1 
 
No → C01_2 
 
Hola → C01 
 
Altres objectes → 

C01_3 

---- 

C01_2 Bueno, estoy seguro de que cambiaras de 

opinión. Vuelve a hablarme por aquí cuando lo 

hagas. 

Post del concurs 

→ C02 
 
Post del concurs 

d’un altre mes → 

C01_4 

Sí/Te puedo ayudar → 

C01_1 
 
No → C01_2 
 
Hola → C01 
 
Altres objectes → 

C01_3 

---- 

C01_3 No puedo ofrecerte esto. Dime una cosa que 

pueda amañar... 
Post del concurs 

→ C02 
 
Post del concurs 

d’un altre mes → 

C01_4 

Sí/Te puedo ayudar → 

C01_1 
 
No → C01_2 
 
Hola → C01 
 
Altres objectes → 

C01_3 

---- 

C01_4 Ese concurso ya ha pasado, pero puedo 

amañar el de este mes. ¿Quién quieres que 

gane? 

Nom del Gabriel, 

de la Maya, de 

l’Eva o del propi 

Roni → C03 

Nom de 

l’Angelica/qualsevol 

altre nom → C02_1 

Qualsevol altre 

objecte 
 
Sí/Hola/Te 

puedo 

ayudar/No 
C02 Aaaah ya veo por dónde vas…  ¿Quién quieres 

que gane el concurso? 

C02_1 Esta persona no ha participado en el concurso, 

el amaño se notaría demasiado. Dime otra 

persona. 

Nom del Gabriel, 

de la Maya, de 

l’Eva o del propi 

Roni → C03 

Nom de 

l’Angelica/qualsevol 

altre nom → C02_1 
 
No → C02_1_1 
 
Sí/Hola/Te puedo 

ayudar → C02 
 

Qualsevol altre 

objecte 
 

C02_1_1 Bueno, estoy seguro de que cambiaras de 

opinión. Vuelve a hablarme por aquí cuando lo 

hagas. 

Nom del Gabriel, 

de la Maya, de 

l’Eva o del propi 

Roni → C03 

Nom de 

l’Angelica/qualsevol 

altre nom → C02_1 
 
No → C02_1_1 
 
Sí/Hola/Te puedo 

ayudar → C02 

Qualsevol altre 

objecte 
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C03 Bien, ya me ocupo de que gane el concurso, tu 

borra el post. 
El jugador elimina el post i s’activa el Drama Moment final. N’hi ha 

tres diferents segons si havia enviat el nom de Gabriel, Maya/Eva o 

Roni. 

El xat amb el Mariano contempla la possibilitat de que el jugador esborri el post incriminatori abans de completar el diàleg 

superior. Les respostes que mostrem a continuació són les que apareixen en cas de que això passi: 

C04 Oh, veo que has eliminado el post 

incriminatorio que habías publicado en 

nuestro Kibitzer. Justo te iba a ofrecer 

cualquier favor que me pidieras a cambio de 

borrar el post, pero ahora ya no es necesario. 

Si el jugador torna a 

publicar el post → 

C05 

Davant qualsevol resposta, repetirá C04 

fins que el jugador torni a publicar el post. 

C05 ¿A qué juegas? Bueno, te lo vuelvo a 

preguntar: ¿Qué quieres a cambio de borrar tu 

publicación en nuestro muro? 

En aquest punt, es torna a la frase C01, amb les mateixes solucions 

(loop) 

 
 

DIARIO DE MAINVILLE  

 Frase 

D01 Estimado lector, lamentamos comunicarle que esta es una 

respuesta automática. Diario de Mainville no dispone de 

personal de atención al cliente. 

El Diario de Mainville només presenta aquesta 

resposta automatitzada davant de qualsevol 

missatge. 

 
 

3. Contingut complet de la xarxa Kibitzer* 
4. Contingut complet de la xarxa Galaxy* 
5. Contingut complet de la xarxa Fandoom* 

 

**** El contingut de les tres xarxes és extremadament extens, i a més està fet en tres 
arxius excel d’una manera bastant complicada de convertir a format PDF. Per tant, el 
tutor ens va recomanar incloure aquests apartats només en versió digital. Degut a la 
seva gran extensió, aquesta informació està disponible en forma de tres arxius excel 
(un per cada xarxa) a l’USB que vam entregar amb el projecte, a la carpeta “Contingut 
de les xarxes”. 

 


