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1.- INTRODUCCIÓ 
  

1.1. Intencions i objectius  
 

 

 

 

El nostre projecte, The Wooden Cat, no està basat en cap treball anterior que 
haguem fet cap integrant del grup, però sí que hem tingut diverses inspiracions que 
ens han dut a voler realitzar aquest projecte tal com el percebem.  

Sempre hem estat interessades en el món dels videojocs. Des de petites hem 
crescut jugant a la GameBoy, la DS, la Wii, la PlayStation… I sovint ens 
qüestionàvem: com es fan els videojocs? És tan diferent el desenvolupament d’un 
videojoc del d’un film? Ara tenim l’oportunitat d’experimentar i obrir la nostra ment 
a l’hora de crear-ne un des de zero.  

És aquesta motivació personal la que ens porta a escollir aquest projecte híbrid, ja 
que estem interessades en el sector del videojoc tant a nivell personal i d’oci com 
a nivell professional. Des del punt de vista de creadores, volem explorar noves 
formes i aprendre els mecanismes del videojoc integrats a la narrativa. Volem 
formar part d’aquest concret sector audiovisual en què hi ha tan poca representació 
femenina i on falten nous projectes amb perspectiva de gènere.  

Tenim un imaginari també influenciat des de la nostra infantesa que està basat 
profundament en contes màgics i novel·les de fantasia i aventura com Harry Potter, 
The Lord of the Rings, Las crónicas de la torre, Memòries d’Idhun, The Name of the Wind, 
etc. 

A més a més, al llarg de la nostra carrera hem tingut l’oportunitat d’entrar en el món 
dels interactius en diverses assignatures com Imatge Digital i 3D i Taller de Videojocs 
que ens han despertat molt d'interès. 

La raó principal que ens ha fet decantar per tirar endavant un projecte híbrid 
d’aquests format és que d’aquesta manera podem explorar de forma més extensa 
les capacitats narratives d’un format que actualment, a nivell de narració, està més 
relegat a un segon pla però que poc a poc va adquirint molta més importància i 
presència en el sector audiovisual: el videojoc.  
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Es tracta d’una manera diferent d’explicar una història, on la jugadora no només 
gaudeix d’una experiència interactiva (el joc en sí) sinó que descobreix un relat al 
darrere a través d’aquesta interacció. D’aquesta manera tant la trama com els 
personatges del videojoc seran més complets i la jugadora podrà sentir que forma 
part de la història que s’hi desenvolupa. Una experiència immersiva que només amb 
el videojoc podem arribar a experimentar amb aquesta intensitat per la capacitat 
d’empatitzar al màxim amb el nostre personatge jugable. 

L’objectiu del nostre projecte és que el relat i la història dels personatges tinguin 
una importància central al videojoc i que la jugabilitat sigui un element que 
afavoreixi, complementi i millori l’experiència de la jugadora lligant les mecàniques 
de joc amb la narració. Hem escollit realitzar un videojoc de plataformes 2D per 
poder integrar la història a partir de la jugabilitat. 

A més, la intenció crítica del nostre projecte va destinada a un target jove. D’aquesta 
manera, el videojoc és el medi adient ja que són les noves generacions les que 
s’interessen per explorar altres formats narratius més enllà dels tradicionals.  

 

 

 

1.2. Concepte  
 

 

 

 

En el nostre joc tenim a la Purmiau com a protagonista d’aquesta història. És una 
gata que viu amb el seu amo, l’alquimista Mendelev, a qui té en forta estima, i amb 
en Rufwau, un gos que sempre la persegueix. En un inici, en forma de nivell de 
plataformes de desplaçament lateral i vertical, tenim diversos espais de la casa que 
podem explorar lliurement. Tots aquests són espais acollidors com la sala d’estar, la 
biblioteca, el laboratori i el dormitori d’en Mendelev. 

Un dia, en Mendelev ha de marxar, de manera que els dos animals es queden sols. 
En Rufwau comença a perseguir la gata i, durant la fugida, cau una poció del 
laboratori a sobre la Purmiau que la converteix en una gata de fusta. En aquell 
moment, se li apareix el primer flashback de la història, el qual no acabem 
d’entendre: veiem ombres i sentim veus inintel·ligibles, tot se’ns apareix de forma 
borrosa.  
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A partir d’aquest moment, l’objectiu és trobar la manera de tornar a la normalitat 
abans que torni el seu amo, de manera que haurem d’intentar buscar una cura a 
través de pocions d’alquímia que anirem trobant al laboratori i altres sales 
misterioses que la Purmiau desconeix completament. Aquest primer flashback 
marcarà l’estructura del joc en el qual anirem alternant de nivell de plataformes 
(base) a nivell de flashbacks, i seran aquests els que de mica en mica ens ajudaran 
a reconstruir la història i conèixer la veritat.  

Les pocions que la Purmiau es prengui seran les que activaran el nivell de flashbacks 
que tindran una mecànica diferent i més ràpida. Al fons podrem veure aquests 
fragments de memòria que construiran la història del seu passat, però a més a més 
la diferència és que aquesta side-scrolling screen es mourà d’esquerra a dreta al seu 
propi ritme fent que la jugadora hagi de mantenir la velocitat marcada i on no podrà 
anar enrere, ja que la pantalla només es mourà endavant. Això fa que augmenti la 
tensió i la dificultat en aquests moments reveladors per la història.  

En un punt descobrim que la Purmiau, abans de ser una gata era una nena que es 
deia Ona, i en aquest moment el seu i el nostre objectiu canvia radicalment. 
Ara,  volem saber qui és realment, quin és el seu passat i què és el que amaga en 
Mendelev. Gràcies a la informació que reunim en aquests nivells de flashbacks, 
documents del laboratori i altres objectes que anem recopilant en el nostre 
inventari, ens n’adonem que la seva transformació es deu a un experiment; una 
poció que en Mendelev va posar a prova per primera vegada amb ella i que la va 
convertir en la Purmiau.  

Aquesta estructura es mantindrà en diversos espais que s’aniran fent més 
tenebrosos a mesura que anem descobrint la veritat. Ens trobarem amb diversos 
bosses i obstacles pel camí que haurem de vèncer lluitant, construint, resolent 
puzzles o comprant objectes i intercanviant-ne els del nostre inventari. Per tant, 
podrem interactuar amb diversos personatges, que com la Purmiau, amaguen un 
passat, i conèixer les seves històries mentre anem avançant de nivell per resoldre 
aquesta falsa realitat i alliberar tota víctima d’en Mendelev.  

Després de fer diverses valoracions vam decidir fer tant el tractament del videojoc 
sencer com el prototip en anglès. L’argument clau que va impulsar aquesta decisió 
va ser la idea de projecció del nostre projecte; resulta evident que, per tal de què 
el nostre projecte arribi a un major públic, el seu idioma sigui l’internacional 
(l’anglès). Tot i això, de cara a un futur, ens agradaria poder traduir el videojoc no 
només al català i castellà sinó a tots els idiomes que ens sigui possible. 
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1.2.1. Originalitat del projecte 
 

 

 

Aquest projecte va més enllà de voler donar un rerefons a la protagonista d’un 
videojoc. Neix sota la voluntat de demostrar que les vies interactives, i més 
concretament els videojocs, són vies vàlides per explicar històries complexes, crear 
universos i explotar-los fins el seu màxim exponencial. Volem utilitzar aquest format 
per, a més de tenir profunditat narrativa, fer una crítica social. Tot hi haver-hi molts 
tipus de jocs diferents, sovint hi ha una representació de la mort, de la lluita i de la 
competitivitat tòxiques que, d’alguna manera o altra, també es troben al món físic i 
a la societat.  

Ens trobem en un moment social en què, tot i tenir accés a informació d’arreu del 
món, a les persones només ens afecten les desgràcies que estan a prop de nosaltres. 
Només empatitzem quan coneixem la cara i ulls d’aquells qui pateixen les injustícies 
i ignorem totalment aquelles persones a qui no se’ls hi ha donat ni dona veu. The 
Wooden Cat vol utilitzar això i donar-li la volta. Inicialment té una estètica tendre, 
suau i innocent, un joc de plataformes on has de passar obstacles i, més endavant, 
matar enemics. Però, en continuar la història, aquesta estètica va canviant, 
representant que allò que se’ns mostra com dolç en realitat té un rerefons obscur. 
Ens mostra que superar aquells obstacles ens portarà a la veritat i que matar aquells 
enemics ens portarà a la culpabilitat.  

En aquest viatge retornem a un passat que és revelador pel present. Té com a eixos 
centrals la memòria; l’experimentació i la crueltat de l’ésser humà. The Wooden Cat 
fa una crítica a una realitat social que vol ocultar-se; critica el capitalisme i 
l’especisme característic de l’ésser humà. Altrament, és un mirall de la societat ja 
que contraposa la joventut amb la vellesa com a metàfora de les noves ideologies i 
la tradició, tenint com a conclusió la necessitat d’evolucionar i canviar aspectes de 
la societat actual.  

Per últim, donem visibilitat a la diversitat de nuclis familiars, apostant per 
backgrounds molt diferents per cadascun dels personatges, de manera que puguem 
abastar una major identificació de la jugadora amb algun dels personatges presents. 
També tenim representació de diferents identitats, orientacions i expressions 
sexuals, així com diferents ètnies. També apel·lem a la sensibilitat de la jugadora, 
fent que s’introdueixi en una història en constant evolució, un element prou 
innovador en el format del videojoc. 
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1.3. Logline 
 

 

Des del moment en què la Purmiau, la gata d’un alquimista, es converteix en fusta 
per error, comença una aventura a través de pocions per tornar a la normalitat. No 
obstant, durant aquest camí, un passat que havia oblidat se li revela i decideix 
aventurar-se per tal de descobrir el que hi ha darrera. Recorda que ella era una 
nena, l’Ona, i acaba descobrint que realment el seu amo es dedica a segrestar nens 
i experimentar amb ells per crear animals fantàstics i mostrar-los al circ. La Purmiau 
haurà d’enfrontar-s’hi per recuperar la seva vida.  

 

 

1.4. Sinopsi 
 

 

 

La Purmiau és una gata que viu amb el seu amo, en Mendelev, un alquimista que 
ha aconseguit crear la pedra filosofal i ser immortal, i amb en Rufwau, un gos que 
sempre la persegueix. Com cada any, el 12 de febrer en Mendelev marxa, deixant 
la Purmiau tota sola amb en Rufwau. Comencen una persecució i, durant la fugida, 
a la Purmiau se li cau una poció al damunt que la converteix en una gata de fusta. 
En aquell moment, observa un flashback que no acaba d’entendre: diverses figures 
i veus inintel·ligibles se li apareixen de manera borrosa durant uns instants.  

Desesperada, vol trobar la manera de tornar a la normalitat abans que torni el seu 
amo, de manera que intenta buscar la cura a través de pocions d’alquímia mentre 
s’oculta d’en Rufwau. Cada vegada que se’n pren una té un nou flashback tot i que 
al principi no acaba d’encaixar res del que veu, quan observa el seu reflex i veu la 
seva figura humana recorda que abans de ser una gata era una nena que es deia 
Ona. A partir de llavors el seu objectiu canvia radicalment: vol saber qui és realment, 
quin és el seu passat i què és el que amaga el seu amo. Gràcies a la informació que 
va reunint, se n’adona que la seva transformació es deu a un experiment; una poció 
que en Mendelev va posar a prova per primera vegada amb ella i que la va convertir 
en la Purmiau. 

Mentre destapa la realitat, reconeix a en Rufwau: realment és el seu millor amic 
Bruno, que havia acabat en el mateix parany que ella. Aquest nou descobriment 
activa en ells la urgència per descobrir tot allò que el seu amo amaga. En un 
determinat punt cal que se separin; decideixen que el gos vagi a la porta d’entrada 
de l’espai on viuen per vigilar-la i avisar la Purmiau de l’arribada del seu amo mentre 
ella segueix investigant. És llavors quan la Purmiau descobreix una sala on en 
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Mendelev ha engabiat criatures estranyes, simbiosis de dos o més animals que 
anteriorment havien estat nens segrestats per l’alquimista. La Purmiau, quan troba 
la pedra filosofal, amb les seves proteccions, veu que el veritable objectiu del seu 
amo és trobar la manera de crear animals fantàstics a partir de la puresa de nenes i 
nens per tal de crear un fènix, l’únic ésser que el pot fer morir.  

Poc després, en Rufwau borda, avisant la Purmiau de l’arribada del seu amo. La 
Purmiau surt del laboratori i es troba amb què, en realitat, està dins de les 
instal·lacions d’un circ.  Aconsegueix trobar en Mendelev al mig d’un espectacle 
amb éssers fantàstics. La Purmiau s’enfronta a ell per robar-li la clau que duu 
penjant del coll i quan l’aconsegueix torna a la sala on es trobava la pedra filosofal. 
Amb la clau desbloqueja les proteccions de la pedra i en tocar-la es trasllada al 
passat, als records d’en Mendelev. Ha de derrotar-lo abans que la segrestés, i en 
fer-ho, comença a esvair-se… Abans de desaparèixer, arriba l’Ona, amb les seves 
mares al darrera, i dels ulls de la gata brollen dues llàgrimes de la poció que la va 
convertir en fusta. Aquestes gotes cauen sobre el cos de l’alquimista i el 
converteixen en un ninot de fusta, i l’Ona i les seves mares es fonen en una 
abraçada.  

 

 

1.5. Gènere 
 

1.5.1. Gènere de videojoc 
 

 

The Wooden Cat és un videojoc 2D de plataformes que busca un efecte immersiu 
mitjançant la història, l’estètica, la banda sonora i una jugabilitat més narrativa. La 
importància d’aquests elements inscriurien el nostre videojoc a un Environmental 
Storytelling. Pretenem que aquesta ambientació jugui un paper important en l’obra. 
D’aquesta manera, tot allò visual i sonor d’aquest espai pot explicar detalls de la 
història amb  estètica, música i objectes que trobi la jugadora. També podríem 
incloure’l dins el gènere de puzzle-platform ja que trobem mecàniques de resoldre 
puzzles en diferents nivells del joc. Més endavant descriurem com aquests puzzles 
funcionen, però les mecàniques es mantenen iguals en el videojoc i n’hi ha tres de 
principals. Dues d’elles consten en construir camins amb branques per tal que la 
Purmiau pugui accedir a plataformes o objectes que abans no podia o construir 
ponts per la mateixa raó. El tercer tipus de puzzle seria plantar un bolet lluminós 
per tal d’il·luminar l’espai en el que ens trobem.  
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1.5.2. Gènere narratiu 
 

 

 

Pel que fa a la narrativa estaríem parlant d’un videojoc de gènere d’aventura i 
fantasia. Tots els elements de la jugabilitat junts contribueixen a crear aquesta 
narrativa immersiva on la jugadora s’endinsa en un món fantàstic. Els processos 
alquímics d’en Mendelev que afecten la Purmiau durant tot el videojoc ens fan 
endinsar-nos en un món màgic que oculta una fosca realitat; una realitat que 
s’acosta més a la nostra i que ens serveix per introduir aquesta cara crítica, de la 
que ja hem parlat anteriorment, en el nostre videojoc: l'experimentació, l’especisme 
i la crueltat de l’ésser humà.  

Així doncs, la temàtica fa referència a  la màgia com a trampa però alhora com a 
solució, a la vegada que juga amb les complexitats de la memòria per resoldre  el 
misteri de la història en aquest constant retorn al passat que ens aporta nova 
informació rellevant al present. 

 

 

1.6. Referents 
 

 

 

Pel que fa a la relació amb l’espai que ja hem esmentat, tenim com a referent 
Journey, un videojoc en 3D per PlayStation que té molt de contemplatiu. Tanmateix, 
l’espai es converteix en un mateix personatge que ajuda a la jugadora a descobrir 
tota la trama, com a exemple hi ha la saga de Bioshock, Outlast, etc, que a partir de 
diferents objectes (com notes, àudios, etc) es desmantella la història.   

Pel que fa a l’estètica, colors i relació entre llum i foscor tenim referents com Ori 
and the Blind Forest i Hollow Knight, els dos són jocs en 2D de plataformes però amb 
una paleta de colors molt contrastada, que remet a un ambient fosc al mateix temps 
que màgic. També jocs com Limbo, Unravel i Gris per l’ús que fan de la profunditat 
per aportar un efecte de 3D.  

En relació amb la trama, tenim com a referents l’anime Made in Abyss, que remet al 
tema d’experiments amb persones, les aventures i els nens com a protagonistes 
exploradors. I, també, l’anime Yakusoku no Neverland, que posa com a oposats la 
figura del nen i de l’adult, de manera que l’infant es troba obligat a fugir o enfrontar-
se a ell per descobrir un secret.  
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Per acabar, insistir en els videojocs Limbo i Inside, de Playdead, ja que són jocs que 
ens serveixen de referent tant en quant a la part més d’interactius com de guió. 
Juguen amb realitats d’estil post-apocalíptic i la història i temàtica d’aquests, que és 
fosca i de caire denunciant respecte la societat actual, es va descobrint a mesura 
que avances a través dels espais del videojoc i interactues amb les mecàniques i 
“personatges”. 

 

 
1.7. Plataforma 

 

 

És un joc pensat per la plataforma d’Steam, ja que és una plataforma àmpliament 
accessible pel públic (Windows, Mac, Linux) i no té cap cost d’entrada. Un cop has 
obtingut el joc el pots utilitzar a diversos PC’s i jugar sense connexió a Internet. 
Pensem que els xats dels blogs que hi ha a cada joc poden obrir debats molt útils 
per en un futur rebre feedback i millorar el projecte. Un altre nivell tècnic a tenir en 
compte que ens afavoreix són les actualitzacions dels jocs que es fan de manera 
automàtica, sense que l’usuari se n’hagi de preocupar. L’únic inconvenient que 
presenta és el gran mercat: hi ha tanta oferta que es corre el risc de quedar 
ràpidament en segon pla. 

En un inici ens vam plantejar altres plataformes pel nostre videojoc, suports més 
portàtils com serien el mòbil i la tablet. Trobàvem que eren una opció potser més 
innovadora i que aportarien mecàniques úniques del propi suport que ens 
permetrien crear més varietat d’interaccions gràcies a la seva pantalla tàctil, però 
ho vam acabar rebutjant. 

Ja hem mencionat la importància que té la ambientació en el nostre videojoc, com 
es tracta d’un environmental storytelling la immersió és un punt clau que aquests 
suports “portàtils” no ens permetrien experimentar de la forma que voldríem. Els 
patrons de consum dels videojocs que aquests comparteixen són ràpids i amb poca 
immersió ja que sovint juguem per avorriment i en estones mortes com en el 
transport públic, cosa que permet poca immersió.  

També ens vam trobar que a nivell tècnic ens era més fàcil treballar amb ordinador 
ja que membres del grup ja comptaven amb uns mínims coneixements previs de 
programació amb eines com Unity. I sinó, aquest suport era prou conegut i fàcil 
d’iniciar-se, amb molta informació i tutorials per aprendre i estendre els 
coneixements de programació. A més a més, era una opció pràctica a l’hora de testar 
el nostre prototip amb els usuaris per la facilitat d’instal·lar i executar el prototip 
jugable. Tanmateix, de moment només està preparat per ser jugat en Windows.  
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2.- METODOLOGIA 
 2.1. Introducció del mètode: 

organització de grup 
 

 

 

Des d’un inici vam coincidir en dividir-nos la feina per treballar de manera més 
eficient i per tal que cada persona treballés en el que tenia més coneixements i se 
sentia més còmode. A més a més, en ser un grup híbrid que està format per 
persones d’itineraris diferents no ens va costar gaire fer les divisions.  En el grup 
hem tingut la sort de comptar amb persones de tres itineraris diferents: L’Alba de 
guió, l’Ariadna i la Sílvia d’interactius i la Meritxell de direcció i realització, que ja ens 
marcaven unes tasques concretes. A més a més, vam poder comptar amb l'Óscar 
com a programador. Ell es va ocupar de fer principalment la programació del 
prototip digital, fet que va permetre que la resta del grup ens centréssim més en 
els aspectes narratius, disseny de mecàniques i art. 

Tot i així, cal dir que, tot i tenir uns rols inicials repartits, sempre ens hem ajudat 
entre nosaltres quan hi havia algun dubte o mancança i tothom intentava estar 
assabentat de les diferents “seccions” per tal d’avançar de manera conjunta.  

La comunicació amb el grup es va posar a prova, ja que aquesta divisió es va fer 
més marcada arran el confinament i va ser més complicat resoldre dubtes i 
problemes que ens sorgien que abans solucionàvem ràpidament de manera 
presencial. Tot i no estar acostumades ens vam adaptar ràpidament al format 
telemàtic, marcant  reunions setmanals fixes on posàvem en comú els avenços 
personals.  
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2.2. Guió 
 

 

 

Tot i la repartició de tasques esmentada, tant la concepció de la idea com el 
desenvolupament de les seqüències centrals han estat aspectes de creació 
col·laborativa entre les membres de l’equip; bàsicament i essencial perquè havia de 
ser una història que ens agradés a totes i no només això sinó que cadascuna de 
nosaltres sentís com a nostra. És per això que fins que no vam tenir una sinopsi 
llarga i els personatges principals desenvolupats que el departament de guió estava 
conformat per les quatre de nosaltres.  

A partir de llavors, i seguint l’esquema de Syd Field, vam idear, sobretot entre l’Alba 
i l’Ariadna, un esquema de tres actes amb el fet inductor i tots els punts de gir. A 
mesura que el projecte evolucionava, alguns elements s’anaven afegint mentre que 
d’altres es perdien. Per exemple, inicialment havíem pensat d'incloure elements en 
clau de simbologia alquimista, però més endavant ens vam adonar que no afegia 
informació significativa de manera que es va suprimir al tractament.  

Tot i que crèiem que aquest esquema cinematogràfic es podia adaptar al format del 
videojoc, aviat ens vam adonar que hi havia massa aspectes de la narrativa dels 
videojocs que no es contemplaven a l’esquema de l’autor nord-americà. Gràcies a 
l’exposició Gameplay del CCCB ens vam adonar que l’estructura narrativa dels 
videojocs és molt més lliure que la de pel·lícules, i què en el nostre cas, com en 
molts d’altres, tres actes no era el que necessitàvem i, a més, ens limitava.  

És per això que, malgrat tenir present l’esquema que ja havíem ideat, vam començar 
a preparar el tractament des d’un punt de vista més obert, centrant-nos més en tot 
allò que necessitàvem que passés a cada espai i els tempos que calia donar a 
l’evolució emocional de la protagonista.  
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2.3. Art 
 

 

Inicialment ens vam reunir tot el grup per concretar els detalls més importants i 
destacables a nivell estètic. Vam buscar referents com Hollow Knight, Ori and the 
blind forest i Limbo, i seguidament vam veure que una evolució estètica a mida que 
la història avançava i evolucionava seria la millor manera per cohesionar narració 
amb les sensacions.  

L’art s’ha centrat en les sensacions. Pel que fa a això hem tingut com a referent 
Journey, no tant per l’estètica sinó per la manera en què aconsegueix fer sentir a la 
jugadora. Partint d’aquí i tenint en compte quin era el camí que teníem marcat, 
aquest rol va quedar delegat en l’Ariadna. El funcionament a seguir es basava en 
primers dissenys realitzats en l’App Sketch que comentàvem a nivell de grup i 
seguidament es continuava amb la millora d’aquest primer disseny o amb una nova 
proposta. La utilització en Photoshop ajudava a millorar les il·lustracions a més de 
millorar la organització per tal d’estar totalment accessibles a la posterior animació 
en After Effects.  

El disseny dels nivells partia de l’esquema bàsic que realitzaven la Sílvia i l’Óscar per 
definir les mecàniques de joc, aquesta part corresponia a la primera capa (la 
interactuable). Seguidament, les reunions amb l’Alba ajudaven a donar més 
ambientació a nivell de guió a tot l’espai, creant així diferents capes de profunditat. 
Aquestes s’exportarien en PNG per tal d’integrar-les al Unity.  

 

 

 

2.4. Animació 
 

 

 

El procés d’animació va ser complicat, perquè el coneixement que teníem d’After 
Effects i Unity era reduit. Aquesta tasca va quedar relegada a la Sílvia, qui era la que 
més experiència tenia. Al final, vam anar aprenent a mesura que anàvem creant les 
animacions. Les creacions avançaven complementàriament i en sintonia amb el 
ritme de la programació i al departament d’art.  

D’aquesta manera, un cop teníem exportats en capes cada espai i personatge es 
passava a la composició d’After Effects. En total trobem 3 parts del procés 
d’animació: el menú, els espais i els personatges.  
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En primer lloc, es va crear l’animació principal del menú base del videojoc. Aquest 
el teníem ja preparat des dels inicis i no només ens serviria per al prototip, sinó que 
era una peça del propi teaser. Va ser dels primers exports que vam tenir i l’hem 
mantingut igual fins al final. Les dificultats que vam tenir van ser poques i ens va 
servir per entrar en el programa de ple i entendre com funcionava del tot. 

En segon lloc, els espais es van començar a animar segons el ritme que l’Óscar 
portava. Com en aquell moment la sala de gàbies no havia estat inclosa en Unity, 
ens vam centrar en allò que sabíem que estaria, sí o sí, en el prototip. Per tant, vam 
animar la sala de materials, el túnel inundat i les sales de la puresa. La sala de gàbies 
seria el darrer espai en ser animat. Cal destacar que vam trobar dificultats en aquest 
procés, ja que no sabíem com traslladar les animacions dels espais d’After Effects 
al Unity. Vam buscar programes externs i vam trobar el Texture Packer. Tanmateix, 
aquest servia per mides petites i no era òptim per animar els fons o objectes grans. 
Així que vam haver de tornar a animar els espais i començar de nou, però aquest 
cop directament en Unity (amb les limitacions que això suposava). 

En tercer lloc, les animacions dels personatges sí que van fer-se en After Effects i 
a través del Texture Packer traslladades al Unity com sprites. Cada personatge tenia 
diversos sprites. En el cas de la Purmiau estem parlant d’un total de 9 sprites: 
caminar, córrer, saltar, atacar, llençar estelles, nedar, ajupir-se, caminar ajupida i 
estar quieta. Això significava crear una animació per cada acció. Un cop creada, calia 
portar-la al Unity i seguidament unir-la a la Purmiau del prototip. D’altra banda, els 
enemics només tenien dos o tres sprites depenent de la seva forma o habilitat. 
Aquest cicle un cop après era molt metòdic i fàcil de seguir. Un dels aspectes clau 
era ordenar bé els sprites en el Texture Packer i anomenar-los correctament per 
facilitar la seva posterior programació. 

 

 

 
2.5. So: efectes sonors i música 

 

 

 

L’objectiu dels efectes sonors i la música és millorar les sensacions, fer l’experiència 
encara més immersiva. L’Alba i l’Ariadna es van encarregar d’aquestes tasques fent, 
primer, una llista dels sons que es necessitaven segons personatges i espais.  
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Vam repartir els sons entre cercar-los a llocs sense copyright com freesound, 
freesfx o la biblioteca d’àudio de Youtube i els foley que crearíem a la sala de ràdio 
que proporciona la Universitat. No obstant, degut al confinament, vam haver de 
descartar aquesta última opció.  

Pel que fa la banda sonora, ha estat un contacte extern, en Dani Cárdenas, qui l’ha 
creada tota sencera a partir del programa Cubase. La metodologia ha estat reunir-
nos amb ell per explicar-li tot el projecte i l’ambientació que buscàvem a cada part 
del prototip per després, amb tota llibertat creativa, pogués a tingut total llibertat 
creativa dins unes paraules clau assignades prèviament. 
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2.6. Programació 
 

 

El programa utilitzat per a la creació i programació del prototip és Unity, i el 
llenguatge per programar és C#. 

Al principi, donat que l’Óscar, el nostre programador, no tenia cap experiència amb 
Unity, i tan sols havia fet alguna assignatura sobre jocs sense cap programa que fos 
d’ajuda, va cercar informació i va buscar i visionar molts tutorials per veure com 
funcionava Unity i, també, com a ajuda a l’hora de fer alguna mecànica. A mesura 
que el projecte avançava, el coneixement sobre Unity també, i cada vegada s’anava 
necessitant menys aquesta cerca d’informació perquè ja sabia com funcionava i com 
podia programar mecàniques i altres aspectes de la jugabilitat. 

L’Óscar es va incorporar al projecte a través d’una reunió que es va organitzar sobre 
els TFGs integrats, i després d’aquesta reunió vam quedar un altre dia, amb una 
altre persona que també estava interessada però que finalment no es va unir al 
projecte. Va ser després d’aquesta segona reunió que vam acordar la integració de 
l’Óscar al grup. 

 

 

2.7. Teaser 
 

 

 

Pel que fa a la creació del teaser, la metodologia que vam seguir va ser dividir-nos 
correctament la feina. Guió (l’Alba) i direcció (Txell) es van reunir des del principi 
per idear i crear els primers conceptes del teaser. En definitiva, eren les 
encarregades d’establir la idea i traslladar-la a les altres membres que participaven 
en l’elaboració del teaser final. D’aquesta manera, mentre es preparava el guió, la 
direcció i l’art del teaser, el departament d’animació podia anar avançant les seves 
tasques pel prototip.  

Un cop finalitzades les animacions pel prototip, se li va traslladar a la Sílvia la feina 
d’animar el teaser i, posteriorment, muntar-lo, i a l’Ariadna, la postproducció del so. 
Aquesta organització ens va permetre, malgrat els problemes que van sorgir, poder 
provar amb temps els diferents plans, tipus de muntatge, músiques, transicions, 
veus en offs… Un altre contacte extern, en Claudi, que és actor i doblador, va 
participar per posar veu al nostre projecte. Tot per crear un teaser del qual 
estiguéssim orgulloses i que sentíssim que definia perfectament el nostre projecte. 
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3.- GAMEPLAY I DISSENY 
DE NIVELLS 

3.1 Estructura general del joc  
 

 

Des del moment en què a la Purmiau li cau la poció màgica al damunt i es converteix 
en una gata de fusta, el seu principal objectiu és tornar a ser una gata normal. 
Aquest, alhora, és el primer objectiu que tenim com a jugadora, buscar una solució 
que la torni al seu estat previ. Durant aquest viatge comencem a experimentar 
flashbacks que ens fan pensar que el nostre passat amaga un secret horrible. A 
partir d’aquest moment afegim un segon objectiu: resoldre aquest passat, veure la 
implicació d’en Mendelev en aquesta història i revertir qualsevol mal que aquest 
hagi causat. 

El videojoc es divideix en nivell base on trobem els espais reals (les estances del 
Mendelev, la botiga i el circ); i els nivells flashbacks on juguem dins dels records de 
la Purmiau.  
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Al nivell base la Purmiau s’enfronta a enemics i troba pocions. Aquí trobem espais 
com les estances d’en Mendelev i el circ. Tanmateix, destaquem la botiga com a 
espai independent, portada pel Joan, al qual podem accedir sempre que vulguem 
des de la sala de gàbies.  

És gràcies a les pocions que accedim als records de la Purmiau. Per tant, cada cop 
que la gata prengui una poció, la jugadora es veurà transportada al que anomenem 
nivell flashback. Un cop en aquests nivells flashback, descobrim els records de la 
protagonista i són els que fan avançar la història i els coneixements sobre el que ha 
passat. Els nivells flashbacks compten amb les mateixes mecàniques que el nivell 
base però amb petits canvis i variacions que els fan únics. Això és possible perquè 
amb diferents escenes, com si es tractés d’un tall cinemàtic, expliquem un tros del 
passat amb imatges que veiem al fons del nivell mentre juguem. Per tant són 
moments actius dins el mateix gameplay que fa que no sigui un tall brusc que tregui 
a la jugadora de la immersió.  

Aquests moments del joc són espais més abstractes que d’alguna manera pertanyen 
al subconscient de la Purmiau. Per exemple, en un dels flashbacks (flashback 1 “sota 
l’aigua”) l’estètica del nivell pren forma aquàtica fent referència a la transformació 
en un tanc d’aigua que va patir la Ona al convertir-se en gata. 

A part de la “projecció” d’aquests flashbacks al fons del nivell i l’estètica de cada 
flashback, també hi ha altres mecàniques afegides. Un exemple el trobem al mateix 
prototip. Al nivell flashback programat hem volgut afegir la dificultat d’una pantalla 
de fum que es mou de manera horitzontal d’esquerra a dreta i avança a la seva 
pròpia velocitat, a punt de menjar-se al nostre personatge. Amb això volem 
transmetre sensacions a la jugadora que se sumen a la narrativa que volem fer 
arribar en aquell precís moment; en aquest flashback seria la sensació de perill. 

 

 

 

 

3.2 Estructura del gameplay 
3.2.1 Taula de cinemàtiques 

 

 

 

A continuació trobem una taula sobre una de les mecàniques principals del nostre 
videojoc: les cinemàtiques. En la taula apareixen només aquells espais en els quals 
en podem trobar. 
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En primer lloc hi ha les cinemàtiques contextuals, que introdueixen la història al 
principi i l’espai del circ cap al final. Aquestes cinemàtiques contextuals només 
aporten informació i no deriven en un nivell jugable. Ens expliquen el passat dels 
personatges, ens situen en el present o ens informen del funcionament d’aquell 
món. 

En segon lloc, trobem les cinemàtiques que generen les pocions i el seu nivell 
flashback (NF) corresponent. Aquests, com hem explicat anteriorment, són els 
nivells jugables. Un cop acabat es torna a la sala corresponent del nivell base on la 
jugadora continua jugant fins trobar-se la següent poció. 
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3.2.2 Disseny de nivells 
 

 

 

 

A l’hora de la creació de nivells hem tingut en compte a la jugadora en tot moment. 
En les imatges es pot veure el procés de creació del nivell 1 del prototip. Tenint en 
compte que és el primer nivell amb què la jugadora entra en contacte, el disseny 
està adaptat. Trobem obstacles i plataformes que no suposen gran dificultat, ja que 
la nostra intenció és permetre a la jugadora adaptar-se als controls de manera 
progressiva. Tanmateix, també vam decidir col·locar plataformes més elevades 
pensant no només en no avorrir a la jugadora, sinó també recordant que la dinàmica 
del salt imita el comportament dels gats, característics per la seva habilitat i agilitat 
en fer grans salts. 

Podríem dir que el prototip es tracta d’un nivell gairebé tutorial. De mica en mica, 
s’aprenen les accions bàsiques i mecàniques principals de la Purmiau. Caminar, 
ajupir-se, saltar, atacar, llençar estelles… A més a més, hem tingut en compte el seu 
estat de gata de fusta i hem pensat en les aplicacions que això podria tenir respecte 
les mecàniques. El més destacable que ja trobem a l’inici és fer créixer branques, on 
la jugadora es veu enfrontada al primer puzzle. Aquest no té gran dificultat però 
anirà augmentant al llarg del videojoc. 

Els primers esbossos que es poden veure es van fer seguint consells d’un article de 
Diorgo Jonkers de la revista electrònica Dev.Mag. Un cop fets els dissenys el 
departament d’art ho va transformar en l’espai que forma part del prototip. 
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A continuació podem veure els primers esbossos que vam fer distribuint els espais 
en un pla físic, pensant en el mapa del videojoc.  
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3.3. Regles generals 
3.3.1. Regles d’estat  

 

 

· Vides: a la part superior esquerra veiem un total de 3 vides representades amb la 
figura d’un gat. A mesura que avança la història les podem anar augmentant (amb 
la compra de certs materials o olis) fins a un total de 7. Pot perdre vides si: cau en 
un forat, es crema, entra en contacte amb el fum tòxic o si és tocada per enemics. 
En cas que perdi totes les vides, es torna a l’inici del nivell i haurà de repetir-lo. 

· Energia: hi ha un flascó a la part superior esquerra que es carrega amb el temps i 
es gasta quan s’utilitzen les diferents habilitats.  

· Estelles: al llarg del videojoc podem acumular estelles per tal d’atacar des de lluny. 
Les trobem o bé matant enemics o bé trobant objectes de fusta destructibles als 
nivells. 

En el prototip ens hem adaptat i hem canviat algunes regles. No hem pogut 
incorporar la barra d’energia, ni tampoc podem arribar a acumular vides. En quant 
a les estelles, hem decidit que la jugadora les trobi directament a l’espai del nivell 
per facilitar la programació. 

 

 

3.3.2. Regles de control 
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3.3.3. Regles d’acció 
 

 

 

ACCIONS BÀSIQUES 

·  Caminar / Córrer / Saltar / Ajupir-se / Nadar 

La Purmiau es mourà direccionalment segons les tecles premudes (WASD). 
Si et trobes a sobre d’una plataforma al ajupir-te baixaràs d’ella. Tot i ser una 
gata, al ser de fusta emmagatzema oxigen i pot respirar sota l’aigua. Al nedar, 
va més lenta i ha d’esquivar les bombolles d’aigua si no vol que la desviïn del 
seu recorregut. 

·  Parlar / Explorar 

Qui ha dit que la curiositat va matar el gat? La Purmiau pot investigar el seu 
entorn i trobar personatges amb els quals interactuar prement la tecla E. A 
més a més, s’anirà trobant objectes amb molta història al darrere.  

·  Atacar 

Les urpes de la Purmiau són molt afilades i li serveixen per defensar-se dels 
monstres que es troba (barra espaiadora). Des de l’accident de la poció que 
la va convertir en fusta té la capacitat de llançar estelles de fusta que també 
poden fer mal si encerten el seu blanc (tecla F). 

 

 

3.3.4. Mecàniques de joc: Accions 
especials de la Purmiau 

 

 

 

Fer créixer branques: 

Per tal de desbloquejar portes, mecanismes, camins, etc. Hem de crear un camí fet 
de branques. Tenim la barra d’energia a la dreta que ens informa de quantes 
branques podem utilitzar. La jugadora haurà de provar quin camí reconstruir, per 
fer-ho, haurà de dirigir les branques amb les tecles “WASD” per fer-les créixer en 
la direcció correcte. La jugadora veurà aquesta mecànica com un puzzle que s’haurà 
de resoldre i un cop acabat desapareixerà per passar de nivell. 
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Com veiem a les imatges a continuació hi ha diverses opcions i haurem de retrocedir 
si ens equivoquem per tal d’arribar a l’objecte que volem aconseguir o camí pel qual 
passar.  

 

 

      

Crear plataformes: 

En certs punts del joc ens trobarem amb un pas tallat on haurem de construir 
plataformes per continuar amb el nivell.  La mecànica serà la mateixa que l’anterior 
però un cop acabada la creació quedarà impresa en el nivell i podrem passar-hi 
sempre per sobre. 

      

 

En el prototip, també per temes de programació, vam decidir que la creació fos 
automàtica prement només espai. 

 

 

 



- 27 - 
 

Utilitzar fongs lluminosos:  

En els nivells on trobem fongs els podrem recollir per utilitzar-los en nivells on no 
hi ha llum i per tant no es pot continuar avançant. S’ha de plantar aquest fong 
lluminós en un lloc concret perquè puguin il·luminar tot el camí.  

    

 

 

 

 

3.3.5. Game-world 
3.3.5.1. NPCs 

 

 

 

· Rufwau:  És el gos que comença a perseguir a la Purmiau, al principi s’interpreta 
com un enemic però després descobrim que la seva intenció no és ferir-nos sinó 
ajudar-nos a veure el que amaga el Mendelev. En un moment de la història en 
Rufwau no pot passar per un passadís petit i haurem de continuar jugant sense ell. 
De totes maneres aconseguirem una nova dinàmica de joc que serà una alerta d’en 
Rufwau si en Mendelev està arribant. En el següent fragment del guió ho trobem 
dialogat.  
 RUFWAU 
  We should keep investigating, but I don’t fit in there. 

  PURMIAU  

Maybe you can go to the entrance and keep an eye so you can warn me if Mendelev comes 
back. 

  RUFWAU 

  Okay, be careful if you hear me bark. 

  PURMIAU 

  I will update you as soon as I can. 
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· Enemics: Són experiments d’animals fantàstics fallits que ha fet el Mendelev, i són 
agressius. Atacant-los queden en un segon estat d’atordiment. En aquest estat, 
podem rematar-los. Si els rematem aconseguim loot d’estelles. Abans, però, sortirà 
un petit diàleg a sobre d’ells. Al principi, quan la jugadora encara no s’ha pres la 
poció, no els enetem i no ens sortirà cap tipus de missatge. Un cop més avançada 
la història i ens la prenguem, els diàlegs apareixeran i la jugadora podrà veure el que 
diuen. Amb això volem remarcar que, al cap i a la fi, estem matan a nens 
transformats en animals; un dels detalls més foscos del videojoc. La moral de la 
jugadora dependrà de si els mata per obtenir estelles quan ja sàpiga la veritat. Al 
final del videojoc, sortirà el recompte d’animals/nens que la jugadora ha decidit 
deixar amb vida i quants ha matat a sang freda. Hi ha diversos tipus d’enemics que 
depenen del seu atac i el mal que fan: 

Cos a cos: 1 vida 

A distància: 1 vida 

Gel: 2 vides + petrificació durant 2 segons 

Màgic: 2 vides 

Foc: 3 vides 

Verí: 2-4 vides 

Absorbir: 3 vides + 1 vida quan et llença  

Els que més vides treuen a l’hora de dissenyar el videojoc apareixen en nivells més 
alts, per tant la jugadora ja tindrà millores i més vides. D’aquesta manera, poc a poc, 
la dificultat augmenta a mesura que la història avança. En el prototip únicament 
apareixen els de tipus cos a cos i a distància. Aquest fet és degut a temes de 
programació i també perquè els nivells formen part del principi del videojoc i dels 
nivells més baixos. És per això que el nivell de dificultat és menys elevat. 

· Aliats: Són experiments d’animals fantàstics fallits però que no han perdut del tot 
la seva humanitat. Podem interactuar i dialogar amb ells. Alguns et supliquen que 
els matis perquè no poden viure en la condició en què es troben. Al final del 
videojoc també apareixen en el recompte d’animals/nens salvats. 

· Joan: És l’amo de la botiga. Amb ell podem intercanviar objectes. 
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3.3.5.2. Objectes 
· 

 

 

 · Objectes interactuables: són aquells objectes amb els quals la Purmiau pot 
investigar i descobrir curiositats sobre l’entorn en el que es troba (environmental 
storytelling). Donen petites pistes i reforcen la història del videojoc. La seva 
interacció i quina informació rebem dependrà de la quantitat de pocions que la 
jugadora hagi trobat. Per tant, com més coneixem de la història, les interaccions 
amb aquests objectes canviaran. Exemple del tractament d’interaccions que 
evolucionen: 

· Calder gran: 

· D’una a quatre pocions: Does my master cook… magic in here? 

· De cinc a set pocions: He does normal experiments in this cauldron, right? 

· De set a nou pocions: I can’t imagine what horrible things he might have done in here… 

 

· Objectes col·leccionables: funcionen igual que els interactuables però un cop 
haguem interactuat amb ells quedaran al nostre inventari, d’aquesta manera 
podrem tornar a accedir a ells i, fins i tot, utilitzar-los per intercanviar amb altres 
objectes de la botiga. Ens donen informació extra de la història, com el passat dels 
personatges, amb els seus objectes preuats, documents, fotografies, retalls de 
diaris…  

· Objectes puzzle: són objectes col·leccionables i de la botiga que serveixen per 
resoldre puzzles i avançar a través dels nivells. No es poden intercanviar, un cop 
trobats es queden sempre en l’inventari fins que siguin usats. Com per exemple, el 
coral de color blau que ens serveix tant al videojoc en general com al prototip per 
accedir a la Sala de Puresa. 
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3.3.5.3. Botiga 
 

 

 

 

La botiga la porta en Joan i consisteix en un espai independent al qual la jugadora 
pot accedir. En el prototip, per motius de programació, hem fet que aquest 
personatge es trobi dins de la sala de gàbies on després d’alliberar-lo podem 
interactuar amb ell i accedir a l’adquisició d’ítems. A la botiga podem realitzar 
intercanvis amb els objectes col·leccionables que haguem trobat i obtenir-ne de 
nous dels següents tipus:.  

· Objectes personals d’en Joan: en Joan ha recollit al llarg dels seus anys de captiveri 
diversos objectes. Són objectes que podem aconseguir gràcies a l’intercanvi 
d’objectes col·leccionables i ens aporten informació addicional sobre la història. 
Aquests poden ser tant objectes col·leccionables com objectes puzzle. 

Fotografia d’en Joan de petit amb la seva àvia i la seva mare: Un cop aconseguim aquest objecte de 
tipus col·leccionable ens aportarà informació extra de la història. En aquest cas la vida passada d’en 
Joan. 

· Objectes de millora: Són objectes exclusius de la botiga d’en Joan i ens aporten 
millores en el personatge. Alguns són essencials per continuar amb el videojoc. 

· Oli ignífug: la fusta crema molt fàcilment. Aquest oli serveix per poder sobreviure davant d’altes 
temperatures i foc.  
· Oli submergible: una altra qualitat de la fusta és que flota a l’aigua per l’oxigen que conté. Si la 
Purmiau vol poder submergir-se ha de prendre aquest oli. 
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 4.- TRAMA 
NARRATIVA 

4.1. Història 
 

 

En Mendelev, un jove alquimista brillant, va decidir dedicar la seva vida, com 
qualsevol bon alquimista hagués fet, a trobar la fórmula que el permetés crear la 
pedra filosofal. Va investigar durament durant trenta anys, va buscar a tots els 
llibres, jeroglífics i enigmes existents fins que finalment va trobar allò que cercava a 
una antiga inscripció maya, una fórmula que valia la pena intentar. Frenèticament 
va buscar tots els ingredients requerits per crear la pedra que el duria a la 
immortalitat, alguns d’ells únics al món, i tan bon punt els va reunir va donar inici a 
l’experiment: va cuinar-ho tot a un calder, a foc lent, i després de tres dies d’ebullició 
es va produir una petita explosió dins del recipient, evaporant tot contingut excepte, 
justament, el resultat més esperat, la pedra filosofal. 

En Mendelev, més feliç que mai, gairebé no podia creure el que estava veient. Va 
agafar la pedra i la va col·locar directament sobre el foc; en entrar-hi en contacte, 
la pedra es va tornar d’un to lilós. En Mendelev, tot i les altes temperatures en què 
es trobava la pedra, la va agafar amb les mans nues i una llum del mateix color lila 
va envair-li el cos. Als seus 55 anys, en Mendelev va aconseguir convertir-se en el 
primer ésser immortal del món. El que no entrava als seus plans va ser, poc després, 
conèixer la que es va convertir en l’amor de la seva vida: la Bela. La va veure per 
primera vegada allà on ella treballava, una petita botiga d’espècies,  i se’n va 
enamorar a primera vista. Tot i la seva timidesa, poc a poc es van anar coneixent 
fins enamorar-se mútuament, casar-se i compartir la vida junts. Però la Bela, a 
diferència d’en Mendelev, no era immortal, i la pedra filosofal d’un sol ús, de manera 
que en Mendelev, amb el pas dels anys, va anar veient com la seva dona envellia 
mentre la seva pròpia aparença restava sempre igual. En Mendelev va provar tot 
tipus d’experiments i pocions per envellir al costat de la seva estimada, però els 
efectes de la pedra filosofal eren permanents, i la pedra en sí, indestructible. No li 
va quedar més remei que veure dia rere dia el deteriorament de la seva estimada 
fins el dia en què la mort li va arribar. 

A partir de llavors, l’objectiu d’en Mendelev va canviar, ja no havia d’envellir, havia 
de trobar la manera de morir i poder retrobar-se amb la Bela al més enllà. La seva 
vida immortal no tenia sentit ara que ella no hi era. És per aquestes raons que en 
Mendelev es va embarcar en una nova cerca, la de la mort. 
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Va tornar als jaciments d’on havia extret la recepta maya de la pedra filosofal, i 
després de setmanes d’exploració va trobar un llibre antic amb unes il·lustracions 
prou suggerents: il·lustraven com, a través d’un procés alquímic, es podia extreure 
una llum blanca d’un conjunt de nens, la seva puresa. Amb aquesta puresa es podria 
crear un ésser fantàstic -un fènix- que, amb la seva flama, reduís a cendres un adult 
immortal, envoltat per una llum lila del mateix to de la pedra filosofal incandescent. 
Amb aquesta nova informació, en Mendelev va prendre una dura però necessària 
decisió: segrestaria els nens que calgués per poder extreure’ls la puresa, crear el 
fènix i que la flama d’aquest acabés amb la seva vida. Buscant un nou habitatge més 
adient al seu nou i fosc objectiu, en Mendelev decideix incorporar-se a un circ - un 
fort reclam pels infants - com a expert en arts màgiques, ocultant el seu ofici real i 
les seves intencions a tots els integrants del circ excepte al Monsieur Loyal, 
propietari de la companyia, amb qui va establir el tracte de proporcionar-li 
espectacles amb criatures fantàstiques a canvi d’allotjament i subvenció pels seus 
experiments.  

Dit i fet, es va instal·lar a una de les caravanes del circ i va habilitar-la màgicament 
per poder tenir diverses estances; una llibreria, un laboratori i un espai on engabiar 
els nens que transformés entre d’altres espais. Alhora, va crear un portal que s’obria 
únicament recitant un conjur especial a la sala on guardava el tanc d’escapisme que 
faria servir per extreure la puresa als nens, tenint, d’aquesta manera, una entrada 
alternativa i més amagada per introduir els segrestats a la seva caravana de forma 
menys sospitosa. 

Per començar a dur a terme el seu pla de segrest i experimentació, va recórrer la 
ciutat fins trobar el lloc ideal per fer un petit espectacle d’hipnotisme ambulant, 
tècnica que va aprendre mentre buscava, al desert d’Egipte, un dels ingredients de 
la pedra filosofal: l’amulet del segon faraó de la història, anomenat Aha. Va ser 
llavors quan es va creuar amb la seva primera víctima, una nena de 8 anys 
anomenada Ona que s’acabava de barallar amb les seves mares al carrer i s’havia 
refugiat entre la gent que rodejava en Mendelev mentre aquest estava fent 
l’espectacle. L’Ona es va presentar voluntària pel número d’hipnotisme de 
l’alquimista però aquest, enlloc d’hipnotitzar l’Ona va realitzar la hipnosi amb la resta 
del públic, un truc senzill però efectiu que li va permetre segrestar-la i després fer 
oblidar als hipnotitzats la simple presència de la nena. Per poder prendre la puresa 
a l’Ona la va introduir dins d’un tanc d’escapisme ple d’una poció especial. Una 
reacció màgica es va produir i la nena es va transformar en una gata de la qual va 
sortir-ne una llum blanca que en Mendelev va atrapar dins d’un petit cofre semblant 
a una fulla. L’experiment no havia sortit a la perfecció però en Mendelev començava 
a tenir aquella puresa infantil que tant necessitava. 

L’Ona va perdre els records del seu passat i es va convertir en la Purmiau. 
L’alquimista, en veure la seva aparença domèstica i el seu comportament afectuós, 
no va ser capaç de tancar-la en una de les gàbies que ja havia preparat, de manera 
que va decidir tenir-la amb ell perquè li fes companyia mentre feia els preparatius 
per la seva mort. Alhora, en Bruno, el millor amic de l’Ona i amb qui havia estat 
jugant el dia en què va ser segrestada, va començar a investigar la desaparició de la 
seva amiga i, gràcies a un dibuix d’aquesta que va trobar a les afores del circ, va ser 
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conduït fins el nou allotjament de l’alquimista on, irremeiablement, va ser també 
segrestat i subjecte d’experimentació, amb la diferència que ell es va convertir en 
un gos, en Rufwau, i sí que va mantenir molts dels seus records. Això es deu al canvi 
en la fórmula d’en Mendelev, la qual havia d’anar perfeccionant fins aconseguir la 
totalitat de la puresa de cada nen i nena sacrificat. 

Donat que en Bruno també s’havia convertit en un animal domèstic, va prendre la 
decisió de quedar-se’l amb la Purmiau, sense tenir-lo engabiat. Quan en Bruno va 
reconèixer en la Purmiau la seva amiga Ona va voler parlar amb ella, però cada 
vegada que s’hi apropava, la gata fugia, donant peu a una persecució. 

Poc a poc, tant la Purmiau com en Rufwau es van acostumar a viure amb el seu nou 
amo, i només en Rufwau s’adonava de petits indicis que demostraven que en 
Mendelev estava segrestant nens i experimentant amb ells, com per exemple 
objectes personals infantils perduts pel laboratori del seu amo.  

El dia de l’aniversari de la boda d’en Mendelev i la Bela, l’alquimista va decidir anar 
a deixar un crisantem vermell sobre la tomba de la seva estimada, flor que sempre 
els havia acompanyat en la seva vida romàntica. Va deixar sols a la Purmiau i a en 
Rufwau, i tan bon punt va sortir per la porta, en Rufwau va iniciar la seva habitual 
persecució. 

Els animals es van perseguir per totes les estances del seu amo, acabant al laboratori 
del mateix on, per un pas en fals de la gata, li va caure al damunt una poció que la 
va convertir en una gata de fusta. Durant la transformació, la Purmiau va poder 
observar un fragment de memòria oblidat corresponent al moment en què l’Ona va 
ser transformada al tanc. Quan la Purmiau va tornar en sí i va poder observar el seu 
aspecte se’n va adonar que no podia permetre que el seu amo la veiés així, de 
manera que va començar a provar altres pocions del laboratori que, igual que la 
primera, la transportaven durant un període de temps molt breu a un flashback de 
la seva vida com a Ona. A més, al finalitzar cada record, apareixia a les mans de la 
Purmiau un fragment d’un paper amb inscripcions que calia completar. 

Després de set pocions, la Purmiau va ser capaç de lligar el que havia anat veient i  
descobrir la realitat que fins llavors ignorava. Poc després, gràcies a una altra poció, 
va identificar en el Rufwau al seu millor amic Bruno, amb el qual es va aliar per 
arribar a descobrir el misteri que el seu amo els havia estat ocultant. Van decidir 
separar-se perquè en Rufwau vigilés l’arribada del seu amo mentre la Purmiau 
seguia explorant. D’aquesta manera podrien ocultar millor les seves intencions al 
Mendelev. 

La Purmiau va travessar una habitació plena de materials d'alquímia i un doble túnel 
misteriós abans d’arribar a una sala capaç de reflectir l’horror dels experiments d’en 
Mendelev. La Purmiau no va poder evitar sentir-se aterrada i horripilada per allò 
que els seus ulls observaven: desenes de criatures estranyes, simbiosis de dos o 
més animals, engabiats i gemegant, patint i volent escapar-se d’un destí irreparable. 
Després de prendre una nova poció, la Purmiau va adquirir la capacitat d’entendre 
la manera com es comunicaven les criatures. Parlant-hi va entendre que, igual que 
ella, en una vida anterior havien estat nens, cadascun amb la seva vida, amb la seva 
història. Havia de trobar la manera de salvar-se, i de salvar-los. 
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Va seguir investigant l’espai i va trobar una sala misteriosa habitada per un salze 
ploraner, les fulles del qual brillaven amb força i bellesa; cada fulla era un cofre que 
contenia la puresa d’un dels nens i nenes transformats i engabiats. Al tronc de 
l’arbre hi havia una esquerda a través de la qual la Purmiau va poder endinsar-se, 
descobrint un espai màgic on en Mendelev guardava la pedra filosofal sota unes 
enormes proteccions que semblaven desbloquejar-se amb una clau especial. La 
pedra atresorava una part de la humanitat d’en Mendelev representada a través 
dels records d’aquest. A través d’una escletxa, un raig de llum que incidia sobre la 
pedra feia que alguns dels records de l’alquimista es veiessin reflectits a les parets 
de la cavitat arbòria. Va ser així com la Purmiau va ser capaç de descobrir com en 
Mendelev havia creat la pedra i s’havia convertit en un ésser immortal, de la mateixa 
manera que el llibre d’on havia extret la fórmula per morir. Ara només li calia 
comprendre el canvi de voluntat del seu amo. 

Un dels nens convertit en experiment fallit va proporcionar-li el darrer fragment de 
paper que estava completant, mostrant la inscripció d’un conjur, una peça més d’un 
enigma que esperava poder resoldre aviat. Va ser llavors quan va sentir el lladruc 
d’en Rufwau, avisant-la de l’arribada del seu amo. S’havia d’afanyar. 

La Purmiau va tornar sobre els seus passos i, en entrar a una de les estances, el 
conjur es va activar, revelant un portal màgic. Amb el seu sigil de gata, la Purmiau 
va travessar el portal per seguir la seva aventura; estava decidida a arribar fins al 
final.  

L’escenari amb què es va trobar va ser d’allò més inesperat: diverses caravanes i 
una carpa vermella gegant, un circ davant dels seus ulls. La Purmiau va visitar cada 
caravana sigil·losament, coneixent els diversos personatges que configuraven 
l’espectacle del circ a través dels seus objectes personals, però no va ser fins que 
va arribar a la del Monsieur Loyal que va trobar els documents que van firmar 
aquest i en Mendelev quan l’alquimista es va unir a la companyia. La Purmiau cada 
vegada anava entenent més l’estratègia del seu amo, però cap informació de les 
que havia trobat fins el moment li resultava útil per derrotar-lo.  

L’únic espai que li faltava per visitar era la gran carpa dels espectacles. Va decidir 
entrar-hi, amb la mateixa cura amb què havia explorat la resta del circ, i la visió que 
va obtenir la va deixar sense paraules: en Mendelev realitzant un espectacle amb 
un hipogrif i un hipocamp, un d’ells realitzant piruetes aèries i l’altre aquàtiques. La 
meravella visual que estava observant revelava que en Mendelev ja era a prop 
d’aconseguir el seu objectiu però que la Purmiau encara tenia temps per revertir tot 
el mal que havia fet.  

En un moment en què l’alquimista va realitzar un moviment exagerat va deixar a la 
vista una clau que duia penjant del coll, una clau… amb  les mateixes formes de les 
proteccions de la pedra filosofal! Si l’aconseguia potser trobaria la manera d’accedir 
a la pedra i derrotar-lo! No va perdre ni un segon i es va enfrontar a en Mendelev 
amb l'únic objectiu de prendre-li la clau. Després d’una breu batalla ho va 
aconseguir. 

Va córrer tan ràpid com va poder fins l’arbre de la puresa i es va introduir de nou 
en l’esquerda per poder arribar a la pedra filosofal. La Purmiau va introduir la clau 
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al forat de les proteccions i, després d’alguns sons d’engranatges, les proteccions 
es van desplaçar fins deixar la pedra a l’abast de la gata. Sense estar segura del que 
li podria passar, la Purmiau va apropar la seva pota a la pedra filosofal, i tan bon 
punt la va fregar, va ser traslladada a un espai neutre entre la realitat i la memòria. 
Cronològicament ordenats, la Purmiau va poder presenciar, sense poder modificar-
los, alguns dels records més potents d’en Mendelev, com ara la seva boda amb la 
Bela, l’enterrament de la mateixa o el seu primer intent de suïcidi. Tot i els horrors 
que la Purmiau acabava de presenciar, gràcies a aquests records va ser capaç 
d’entendre el passat del seu amo i empatitzar amb ell. 

Després, la Purmiau va ser empesa a un moment que li va resultar familiar: el 
moment en què en Mendelev va fer el seu primer espectacle ambulant i la va 
segrestar, amb la diferència que l’Ona encara no havia arribat i en Mendelev estava 
fent un número amb uns mocadors i fum de colors. La Purmiau va poder apropar-
se i, decidida a canviar el passat per poder evitar el seu propi destí i el de la resta 
de nens, es va encarar amb en Mendelev. Va començar a atacar-lo amb els seus 
moviments de gata de fusta, incansable, decidida a derrotar-lo d’una vegada per 
totes. Quan en Mendelev es veia pràcticament derrotat, estès a terra i sense forces, 
va aparèixer l’Ona. La Purmiau la va mirar i, acte seguit, el seu cos de fusta va 
començar a esvair-se. Darrera l'Ona venien les seves mares, la Sarah i la Danna, 
preocupades. La Purmiau, en veure la nena que havia estat junt amb la seva família, 
no va poder reprimir dues llàgrimes que van brollar dels seus ulls, unes llàgrimes del 
mateix to blau de la poció que havia substituït el seu pelatge de gata per dures 
plaques de fusta. Aquestes gotes van caure fins topar-se amb el cos d’en Mendelev, 
el qual, en entrar-hi en contacte i mentre la Purmiau seguia poc a poc desapareixent, 
es va convertir en una figureta de fusta. Va ser en aquest moment que la Purmiau 
va desaparèixer per complet. Les mares de l’Ona es van disculpar amb la seva filla i 
totes tres es van fondre en una tendra abraçada. 
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4.2. Experiència narrativa 
interactiva 

 

 

Quan apareixem al laboratori d’en Mendelev com a una gata de fusta l’únic que 
sabem és el que hem vist a les cinemàtiques contextuals:  l’alquimista guardant la 
pedra filosofal dins de l’arbre de la puresa, el mateix home acaronant-te (com a gata 
normal), i després marxant amb un crisantem vermell a la mà, deixant-te sola amb 
un gos, en Rufwau, que et comença a perseguir i provoca l’accident on et cau la 
poció que et transforma en una gata de fusta. A més, durant la transformació, 
entrem amb contacte amb el primer record de la Purmiau (gata; jugadora), una visió 
abstracta del que va observar la protagonista mentre era transformada pel seu amo 
dins d’un tanc ple d’aigua barrejada amb poció màgica. 

Amb aquesta poca informació comença l’aventura. Podem accedir a quatre espais 
diferents: el laboratori, la biblioteca, el dormitori d’en Mendelev i la sala d’estar. A 
cada sala hi ha alguns objectes que provocaran una reacció en la Purmiau (objectes 
interactuables) i alguns d’ells podran ser guardats a l’inventari. Els més destacats 
són els que es troben al laboratori, ja que és on hi trobarem les primeres sis pocions; 
cada poció durà a la Purmiau a un record de la seva vida anterior com a nena, que 
viurem com a cinemàtica interactuable i després ens traslladarà a un nivell-flashback 
en relació amb la cinemàtica o record en qüestió. No és fins la sisena 
poció/cinemàtica, on la Purmiau es veu reflectida en un mirall amb la seva aparença 
humana, que descobrirà la seva vertadera identitat. Alhora, quan acabem cada 
nivell-flashback, tornem a aparèixer al laboratori amb un nou fragment de paper, 
d’un document en concret, guardat a l’inventari.  

A la resta d’espais se’ns donen pistes sobre les investigacions d’en Mendelev, la 
seva vida privada i de la vida i personalitat de la gata. A la sala d’estar hi trobem una 
porta que s’obrirà únicament quan haguem explorat tot l’espai i haguem entrat en 
contacte amb tots els objectes interactuables, de manera que estem obligats a rebre 
tota la informació narrativa que contenen aquests espais per poder avançar. 

Quan aquesta porta s’obre accedim a la sala de materials, un espai on en Mendelev 
guarda tot allò que necessita habitualment pels seus experiments. En aquesta sala 
trobem tant nous objectes interactuables com en Rufwau. L’encontre amb el gos 
desemboca en una batalla que finalitza quan us cau als dos una poció al damunt. El 
record que es mostra és, doncs, conjunt, mostrant que la identitat d’en Rufwau 
també és humana i que, a més, havia estat el millor amic de la protagonista. En 
Rufwau feia temps que coneixia tant la seva vertadera identitat com la de la 
Purmiau, però tots els seus esforços de comunicar-ho a la protagonista havien 
acabat en una llarga i fatigant persecució. Per poder arribar al final de l’assumpte 
cal passar per un espai molt petit i estret per on el gos no hi cap, és per això que 
decideixen separar-se i que en Rufwau vagi a vigilar l’entrada principal de les 
estances de l’alquimista.  
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És important tenir en compte que en qualsevol moment de l’aventura, sempre i 
quan ens trobem als espais base del videojoc (dormitori, laboratori, sala d’estar, 
biblioteca, sala de materials, sala de gàbies, túnel inundat, sala de la puresa, arbre 
de la puresa, sala de la pedra filosofal, circ, carpa d’espectacles i les diverses 
caravanes) ens podem moure lliurement, retornant sense cap problema a les sales 
anteriorment visitades sempre que es vulgui. 

Quan seguim explorant l’espai entrem en un passadís ocult que ens duu a un túnel 
inundat. Dins d’aquest espai trobem uns bolets brillants que podem recol·lectar i 
dur sobre el nostre propi cos de fusta per poder il·luminar qualsevol espai. Aquest 
túnel conté un desviament ocult, també inundat, que aviat es troba bloquejat per 
una porta de ferros amb una figura central, en forma de corall, buida. La sortida del 
passadís principal condueix a l’espai més fosc de tot el videojoc… 

Quan entrem al següent espai amb prou feines som capaços d’observar allò que es 
troba al nostre voltant, és per això que caldrà llançar els bolets lluminosos. Tan bon 
punt aquests il·luminin el nou espai descobrirem que ens trobem a una sala plena 
de gàbies on viuen criatures estranyes, simbiosis de diferents animals; es tracta dels 
experiments fallits d’en Mendelev, nens que no van patir la mateixa “sort” que la 
Purmiau o en Rufwau. També hi trobem esquelets d’alguns d’aquests éssers que no 
han sobreviscut a la seva nova forma de vida i algunes criatures hostils que 
s’atreviran a atacar-nos per acabar amb les nostres vides. I, a més, entre aquests 
trobem una poció com les que hi havia al laboratori. Quan la prenem ens duu a un 
nou record que ens mostra l’arribada de la Purmiau, ja amb la seva forma animal, a 
l’espai d’en Mendelev, on podem observar la sala de les gàbies completament buida. 
És així com descobrim que la Purmiau va ser el primer subjecte dels experiments de 
l’alquimista.  

Quan retornem d’aquest flashback i el seu corresponent nivell, a banda d’obtenir 
un fragment més del document que guardem a l’inventari, també som capaços 
d’entendre i comunicar-nos amb algunes de les criatures engabiades. Els 
personatges amb qui podem parlar inicialment són la Hana, la Zoe i la Noah, tres 
nenes que amb algunes frases ens expliquen una mica d’on venen. D’altra banda, a 
un racó de la sala hi ha una palanca que, després de ser accionada, ens obrirà l’accés 
a un nou espai. 

Es tracta d’un espai semblant a una botiga, amb tot tipus d’objectes que en algun 
moment havien pertangut a un nen o nena, o a en Mendelev. L’únic personatge que 
habita en aquesta sala és en Joan, un altre de les criatures transformades. Gràcies 
a tot allò que duem a l’inventari som capaços d’adquirir una selecció dels objectes 
d’en Joan que ens permetran avançar en el joc, com ara una una pastanaga o un 
fermall. Un objecte que també t’ofereix en Joan i que és clau per avançar en la 
trama és un corall de color blau fosc. Amb aquests nous objectes podrem tornar a 
la sala de gàbies i interactuar de nou amb la Hana, la Zoe i la Noah, de manera que 
si els oferim l’objecte correcte a canvi ens oferiran informació nova o un nou objecte 
que més endavant ens serà útil.  

Tan bon punt acabem d’explorar l’espai, podem tornar enrere i accedir al túnel i al 
seu segon passadís. Si hem adquirit el corall blau disponible a la botiga d’en Joan 
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podem col·locar-lo a la porta de ferro i aquesta s’obrirà, permetent-nos accedir a la 
sala més màgica de tot el videojoc. 

Es tracta d’una sala que resguarda un arbre màgic enorme, el qual conté 
emmagatzemada a cadascuna de les seves fulles la puresa de cada nen que en 
Mendelev ha segrestat i fet servir pels seus experiments. Al centre de l’arbre hi ha 
una escletxa per on ens endinsarem. Un cop dins l’arbre, a les parets d’aquest, 
podrem veure els records de la Hana i la Zoe del moment en què van ser 
segrestades respectivament. Ascendirem per l’interior de l’arbre fins trobar-nos 
amb una porta que únicament es desbloquejarà si duem a sobre la caixeta de música 
que es troba al dormitori d’en Mendelev i la fem sonar.  

Quan accedim a la sala que es troba darrere la porta ens trobem amb un altar 
encapçalat per, ni més ni menys que… la pedra filosofal! I de la mateixa manera que 
succeïa a l'interior del tronc amb els records de les nenes, a les parets d’aquest espai 
podem observar alguns dels records d’en Mendelev que ens revelen el moment en 
què va crear la pedra filosofal i, també, l’objectiu a aconseguir mitjançant el segrest 
i la transformació de nens: la creació d’un fènix. Naturalment, hi ha múltiples 
proteccions que impedeixen l'accés a la pedra filosofal, totes elles unides amb un 
cadenat. 

Després d’aquests descobriments, si tornem a la sala de gàbies ens trobem amb 
què ha aparegut un personatge nou, un altre ésser que havia estat un nen, en Juliol. 
Després d’interactuar amb ell i oferir-li l’objecte correcte ens donarà el darrer 
fragment del document que estem completant a l’inventari, revelant que es tracta 
d’un conjur.  

Mentre ens desplacem cap a la sala de materials, és a dir, dins del túnel inundat, 
escoltem un lladruc d’en Rufwau que ens adverteix de l’arribada de l’alquimista. En 
arribar a la sala de materials s’activa el conjur que duem, complet, a l’inventari i 
s’obre un portal cap a l’exterior. És llavors quan descobrim que ens trobem en un 
circ. Sortim per poder explorar-lo i buscar la manera de derrotar en Mendelev.  

Descobrim les caravanes de diversos dels artistes que també formen part de la 
companyia circense, com ara la dona barbuda o els pallassos, de la mateixa manera 
que les gàbies de grans felins, ossos i altres animals que també formen part de 
l’espectacle. Cada espai ens ofereix informació de la gent amb qui l’alquimista 
treballa. L’espai més revelador és la caravana del Monsieur Loyal, propietari i 
presentador del circ, on hi trobem el contracte que va fer amb en Mendelev. 

L’únic espai del circ que no hem explorat encara és la carpa on es duen a terme els 
espectacles. Hi entrem i davant nostre observem a en Mendelev, fent un espectacle 
amb éssers fantàstics. Lluitem contra ell fins deixar-lo inconscient i obtenim, del seu 
coll, un penjoll amb una clau.  

Tornem a la sala de la puresa i entrem dins l’arbre màgic, ascendint pel seu interior 
fins tornar a situar-nos a l’estança on es troba la pedra filosofal. La clau que 
l’alquimista duia penjant del coll encaixa perfectament al cadenat de les proteccions 
de la pedra, les quals en girar la clau es comencen a moure fins deixar la pedra 
completament al nostre abast. Quan toquem la pedra ens traslladem a l’interior 
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d’aquesta, on observem, i juguem, els records més preuats de la vida d’en Mendelev 
fins arribar al precís instant en què segresta la Purmiau. Sabent que va ser el primer 
experiment amb nens que va realitzar, resulta clau aturar i derrotar l’alquimista 
abans que la segresti en la seva forma humana. Lluitem contra en Mendelev fins 
deixar-lo en un estat el més pròxim possible a la mort i llavors apareix l’Ona, la nena 
que la Purmiau havia estat. Donat que l’alquimista no es troba en un estat capaç de 
dur a terme el segrest, mentre la Purmiau i l’Ona es miren, la gata de fusta comença 
a desintegrar-se. 

És llavors quan arriben les mares de la protagonista. En observar la seva vida 
passada, algunes llàgrimes brollen dels ulls de la gata en forma de poció; però no 
qualsevol poció sinó la que la va convertir en fusta. Aquestes llàgrimes cauen sobre 
el cos d’en Mendelev, que es transforma en un ninot de fusta inert. El videojoc 
s’acaba just quan la Purmiau desapareix del tot i l’Ona i les seves mares s’abracen. 

 

 

 

 4.3. Evolució emocional de la 
protagonista 

 

 

 

L’evolució de la Purmiau com a protagonista de la història passa per diverses etapes 
clarament diferenciades. Entre aquestes etapes trobem l’inici del videojoc, on, amb 
certa ingenuïtat, la Purmiau comença a deixar-se afectar per l’entorn que l’envolta 
amb una certa urgència per tornar a ser una gata normal. De seguida, gràcies a les 
visions / flashbacks que observa cada vegada que pren una poció, la seva visió 
respecte en Mendelev varia i és aquí on comença a dubtar.  

Tot i això, la primera emoció més potent que sent la Purmiau és quan descobreix la 
seva vertadera identitat. Podríem definir les emocions que sent la Purmiau en 
aquest moment com: confusió, sorpresa i estupefacció. És per això que, tot i la clara 
necessitat de seguir endavant i acabar de descobrir allò que el seu amo oculta, deixa 
de prendre aquestes pocions i sent la necessitat de descobrir més coses sobre en 
Mendelev per acabar de completar la seva memòria en forma de trencaclosques.  

Quan aviat descobreix que en Rufwau era el seu millor amic, l’emoció més rellevant 
que aquesta informació li aporta és el sentiment d’estar acompanyada; aquest 
instant no només fa que la seva visió sobre el ca canviï radicalment  -de tenir-li por 
a descobrir en ell un aliat-  sinó que a més aporta una sensació de realitat a tot allò 
que la protagonista senzillament ha vist a través de records. Aquest descobriment 
li aporta l’empenta que necessitava per desitjar arribar al fons de l’enigma. 
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Malgrat aquest moment més encoratjador, les emocions positives aviat s’acaben. 
Quan la Purmiau entra a la sala de les gàbies i descobreix els horrors que el seu amo 
estava ocultant, sent por i tristesa, però també ràbia envers l’alquimista.  

Aquests sentiments es prolonguen quan descobreix la sala de la puresa, on, a més, 
s’hi reforça la sempre present confusió i intriga.   

Quan surt al circ la seva curiositat i el seu esperit resolutiu arriben al seu màxim 
exponent. I mentre lluita per primera vegada contra en Mendelev descobreix una 
força interior que desconeixia fins llavors. Aquesta primera victòria li proporciona 
adrenalina per seguir amb la seva aventura. La Purmiau sentirà un darrer instant 
d’empatia amb l’alquimista abans de derrotar-lo. 

 

 

 

 4.4. Seqüències centrals 
 

 

 

 

1. En Mendelev marxa de casa seva i en Rufwau comença a perseguir a la Purmiau 
fins que se li cau una poció al damunt que fa que es converteixi en una gata de 
fusta. 

2. La Purmiau, a través dels diferents flashbacks que va tenint, descobreix que era 
una nena, l’Ona. 

3. La Purmiau descobreix que en Rufwau és el seu amic humà Bruno i que en realitat 
tot aquest temps que l’havia estat perseguint era perquè ell en realitat ja sabia les 
seves vertaderes identitats i volia fer-li veure a la Purmiau. 

4. La Purmiau i en Rufwau descobreixen que en Mendelev es dedica a segrestar 
nens i fer experiments amb aquests. 

5. La Purmiau troba una sala/magatzem amb els experiments fallits d’en Mendelev 
engabiats. 

6. La Purmiau troba la pedra filosofal i descobreix que en Mendelev té com a 
objectiu crear animals fantàstics i mostrar-los al circ mentre cerca la manera de 
crear un fènix, l’únic ésser capaç d’acabar amb la seva vida immortal. 

7. La PURMIAU descobreix que el circ coneix i participa en l’encobriment de les 
activitats d’en Mendelev, subvencionant-lo. 
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8. Primera batalla entre la Purmiau i en Mendelev. La Purmiau aconsegueix la clau 
per accedir a la pedra filosofal. 

9. La Purmiau va al passat a través de la pedra per evitar que en Mendelev la segresti 
i comenci amb els seus experiments amb nens. 

10. Batalla final entre la Purmiau i en Mendelev del passat. La Purmiau aconsegueix 
derrotar-lo i la seva línia temporal, així com el seu cos felí s’esvaeixen. Les llàgrimes 
de la Purmiau converteixen en Mendelev en un ninot de fusta. 

 

 

 

4.5. Tractament 
 

 

 

 

1. INT. SALA DE LA PURESA (cinemàtica contextual) 

Es presenta un espai màgic, amb un arbre brillant molt gran i bonic. Un home, en 
MENDELEV, guarda la pedra filosofal dins d’un compartiment ocult de la sala. 

2. INT. SALA D’ESTAR (cinemàtica contextual) 

Aquest home t’acarona estant a les seves cames mentre es veu de lluny un gos, en 
RUFWAU. 

3. INT. SALA D’ESTAR (cinemàtica contextual) 

L’home, amb un crisantem vermell a la mà, s’acomiada dels dos i marxa per la porta, 
comences a fugir d’en RUFWAU, que et comença a perseguir tant per la sala d’estar 
com pel dormitori d’en Mendelev, acabant al seu laboratori, on se’t cau una poció 
blava al damunt i veus com et converteixes en fusta. 

4. INT. TANC D’AIGUA (cinemàtica contextual - primer record de la Purmiau) 

Se senten veus difoses, inintel·ligibles. Únicament se sent que estàs sota l’aigua.  

5. INT. AIGUA (joc - nivell 1) 

Dins un espai abstracte, no gaire definit i amb colors difuminats, la jugadora ha 
d’avançar i superar obstacles de l’estil de les plataformes. 

6. INT. LABORATORI (joc - nivell base) 

Es veu una taula d’escriptori, hi ha papers, documents, estanteries de laboratori amb 
pots i provetes, hi ha vitrines… (espai en general, desordenat, sobretot la taula, dóna 
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sensació de llar màgica). A l’escriptori hi ha il·luminat un fragment de paper (objecte 
puzzle) amb unes lletres inintel·ligibles que la Purmiau guarda al seu inventari.  

PURMIAU 

I have to go back to normal before Mendelev comes back! There must be a potion that can 
transform me back to my original form. 

Objectes interactuables: 

· Calder gran: 

- D’una a quatre pocions: Does my master cook… magic in here? 

- De cinc a set pocions: He does normal experiments in this cauldron, right? 

- De set a nou pocions: I can’t imagine what horrible things he might have 
done in here... 

· Serra de fusta mecànica: I hope it isn’t plugged... 

Objecte puzzle: 

· Poció verda il·luminada, la PURMIAU ha de pujar pels mobles per agafar-la i se la 
beu: Let’s try this potion! 

7. INT. CUINA (cinemàtica - record Purmiau) 

Es veu un dibuix infantil d’un bosc i un nen i una nena jugant, enganxat a la nevera 
de la cuina amb un imant. Qui està mirant al dibuix de sobte sent un soroll, veu una 
ombra que s’apropa i fuig. Aquesta ombra és la d’en BRUNO, el millor amic de l’ONA 
(en RUFWAU al present) però no el reconeixem. 

8. EXT. BOSC (joc - nivell 2) 

En un bosc, la PURMIAU ha de fugir d’en RUFWAU (hi ha obstacles + en RUFWAU). 

9. INT. LABORATORI (joc - nivell base) 

Com hem pres una poció, se’ns apareixen parts noves que abans no veiem del 
laboratori. Es veu una nova estanteria amb pocions, una d’elles, la poció de color 
negre però amb flaixos blancs (objecte puzzle). També trobem un segon fragment 
de paper (objecte puzzle) amb les mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau també 
el  guarda i, junt amb el darrer fragment de paper, es crea el puzzle d’un document, 
amb 8 espais en blanc i 2 ocupats pels fragments aconseguits. 

· Interacció tercera poció: Let’s try this one! 

10. INT. SALA D’ESTAR ONA (cinemàtica - record Purmiau) 

Festa d’aniversari amb pastís i globus, es veu la figura d’una dona tocant al piano. 

11. INT. PIANO (joc - nivell 3)  

Dins un piano, la PURMIAU passa obstacles que són provocats per qui toca la cançó 
(els martells del piano).  

PURMIAU 

This song reminds me of... 
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Se sent la cançó i els soroll de picar les tecles.  

12. INT. LABORATORI (joc - nivell base)  

Al seu costat, il·luminat, hi ha el tercer fragment de paper (objecte puzzle) amb les 
mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del 
document, queden 7 espais en blanc. En RUFWAU és al terra dormint, a sobre seu 
hi ha un moble on s’hi il·lumina una poció hologràfica (objecte puzzle). La PURMIAU 
se la pren. 

· Interacció quarta poció: What about this holo one? 

13. INT. BANY (cinemàtica - record Purmiau) 

Una dona ens està banyant quan apareix un gat, la dona li pregunta al gat si ell 
també es vol banyar i ell marxa.  

14. INT. BANY (joc - nivell 4) 

La plataforma és a base de bombolles que atrapen la Purmiau, la fan flotar i exploten 
de forma imprevista, dificultant l’avenç de la mateixa.  

15. INT. LABORATORI (joc - nivell base) 

Al seu costat, il·luminat, apareix el quart fragment de paper (objecte puzzle) amb les 
mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del 
document, queden 6 espais en blanc.  

PURMIAU 

She looked familiar in some way... 

S’il·lumina una poció blava (objecte puzzle) a un nou prestatge. Se la pren. 

· Interacció cinquena poció: This one could be the solution... 

16. INT. HABITACIÓ ONA (cinemàtica - record Purmiau) 

Record de l’ONA plorant mentre escriu al seu diari personal. No acabem de veure 
bé el que hi escriu per les llàgrimes. 

17. INT. DIARI (joc - nivell 5) 

Nivell en relació amb la tinta del diari del flashback. S’aconsegueix un objecte 
col·leccionable: el diari personal de l’ONA (però el cadenat d’aquest està tancat).   

18. INT. LABORATORI (joc - nivell base) 

Al seu costat, il·luminat, apareix el cinquè fragment de paper (objecte puzzle) amb 
les mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del 
document, queden 5 espais en blanc, la meitat del document està completat i una 
llum lila amb poca intensitat ressegueix la inscripció parcial. S’il·lumina una poció 
marró (objecte puzzle), tèrbola. Se la pren. 

· Interacció sisena poció: I hope this one works... 
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19. EXT. CARRER DEL CIRC (cinemàtica - record Purmiau) 

Una nena discuteix amb les seves mares i marxa corrent pel carrer. Arriba a un lloc 
on hi ha molta gent i es perd entre la multitud. 

20. EXT. CARRER DEL CIRC (joc - nivell 6) 

La PURMIAU ha d’esquivar persones i grups de persones mentre fuig d’en 
RUFWAU. S’aconsegueix un objecte col·leccionable: la clau del cadenat del diari 
personal de l’ONA, la qual desbloqueja les pàgines de diari on trobem entrades 
sobre la seva relació amb en BRUNO. 

21. INT. LABORATORI (joc- nivell base) 

Al seu costat, il·luminat, i ha el sisè fragment de paper (objecte puzzle) amb les 
mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del 
document, queden 4 espais en blanc. S'il·lumina una poció blanca (objecte puzzle). 
Se la pren. 

· Interacció setena poció: I don’t have any other option, do I? 

22. INT. SALA DE MIRALLS (cinemàtica - record Purmiau) 

Descobrim que la PURMIAU era una nena (l’ONA). Càmera subjectiva: es veu les 
mans de l’ONA, després es veu el reflex en un mirall.  

23. INT. SALA MIRALLS (joc - nivell 7) 

Hi ha miralls de fons que van deformant la figura de la PURMIAU. Un d’ells fa que 
el seu cos es vegi estirat, allargat. 

 PURMIAU 

 I look bigger than Rufwau! If I always looked this I could sure beat him up! 

Un altre fa que es vegi de l’inrevés. 

 PURMIAU 

 This makes me a little dizzy… 

Un altre fa que el seu coll s’allargui lluny del seu cos. 

 PURMIAU 

 I am a cat, not a giraffe!! 

Un darrere fa que es vegi, enlloc del reflex d’una gata, el de l’ONA.  

 PURMIAU 

 What is going on…? Why do I look… human? 

24. INT. LABORATORI (joc - nivell base)  

Al seu costat, il·luminat, apareix el setè fragment de paper (objecte puzzle) amb les 
mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del 
document, queden 3 espais en blanc.  
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PURMIAU 

I am… I am girl. How is this possible, what exactly happened…? How could I forget…? I don’t 
know what to do now, I just want to be myself again...  

La PURMIAU surt a explorar la resta d’espais disponibles. 

25. INT. HABITACIÓ MENDELEV (joc - nivell base) 

La PURMIAU descobreix l’espai on viu en MENDELEV i troba informació sobre els 
hàbits del seu amo. 

Objectes interactuables:  

 · Retrat antic d’una dona adulta (Bela):  

- D’una a set pocions: She looks beautiful… but I never met her. 

- De set a nou pocions: I hope she did not become one of his experiments... 

 · Armari: I can’t open it, it’s too heavy... 

Objecte puzzle: 

· Caixeta de música amb una inscripció amb el nom Bela; s’obre i sentim una cançó: 
I missed music, I wonder why he never plays this music box. I’m going to keep it! 

La PURMIAU és capaç d’agafar i guardar-se a l'inventari la caixeta de música. 

26. INT. BIBLIOTECA (joc - nivell base) 

La PURMIAU pot accedir a alguns dels llibres d’en MENDELEV que li permeten 
saber que el seu amo es dedica a l'alquímia i els objectius d’aquesta pràctica. No 
troba informació rellevant per la seva transformació a gata normal. 

Objectes interactuables:  

 · Pòster amb l’escala de Mohs: Quartz is my favourite mineral! 

· Estanteria molt alta: There are some interesting books there, but I can’t jump that 
high. 

Objectes col·leccionables: 

· Llibre sobre l'alquímia; s’obre i veiem dues pàgines on s’explica la significació 
d’alguns dels símbols de l’alquímia: Hmn… that could be useful...  

· Llibre científic; s’obre i es veuen dues pàgines on s’explica el sistema digestiu dels 
hipogrifs: Ugh… I never liked biology... 

27. INT. SALA D’ESTAR (joc - nivell base) 

Es veu una sala d’estar habitual, amb una butaca i una llar de foc encesa. És un espai 
acollidor. Hi ha algunes estanteries amb objectes d’exposició i una petita taula 
d’escriptori. La PURMIAU revisita el primer espai de les cinemàtiques, on descobreix 
a través d’elements de l’espai més aspectes de la seva relació amb el seu amo.  

Després d’haver interactuat amb tots els ítems se’t desbloqueja una porta que et 
condueix a una nova sala. 

Objectes interactuables:  
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 · Cabdell de llana: I don’t think it’s the best time to play now. 

 · Quadre amb la fotografia d’un salt d’aigua: Such a beautiful place to be! 

 · Llar de foc: 

- D’una a quatre pocions:  I feel so cozy when my master pets me in front 
of this fireplace. 

- De cinc a set pocions: I used to feel so cozy in front of this fireplace, but 
now… my memories seem blurry... 

- De set a nou pocions: Was I being tricked while he petted me in front of 
this fireplace…? 

28. INT. SALA DE MATERIALS (joc - nivell base) 

És una sala plena de pots amb diversos continguts desconeguts, amb etiquetes amb 
símbols alquimistes. Aquí és on en MENDELEV guarda tot allò que fa servir per 
elaborar els seus experiments.  

Objectes interactuables: 

· Pot de pols blava: That could be the perfect sky color for one of my paintings. 

· Pot de dents: So here is where the Tooth Fairy keeps them, ugh? 

· Etiqueta amb símbols d’alquímia, adherida a un pot d’una espècie de mermelada vermella: 
Those symbols again… I wonder what their meaning is. 

La PURMIAU s’ha d’enfrontar a en RUFWAU i després de vèncer els cau una poció 
al damunt als dos, la qual cosa els condueix a un flashback conjunt on descobrim 
que en RUFWAU és en BRUNO i en realitat ens volia ajudar. 

 

 

29. EXT. PATI D’ESCOLA (cinemàtica - record Purmiau i Rufwau) 

L’ONA és al pati de l’escola amb en BRUNO, el qual és assetjat pels bullies del cole. 
L’ONA s’imposa als bullies i protegeix el seu amic, posant-se davant seu. Finalment 
els bullies marxen i quan l’ONA fa mitja volta per mirar el seu amic veu en BRUNO 
convertit en el RUFWAU.  

RUFWAU 

Can you see me, Ona? 
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30. EXT. PATI D’ESCOLA. MATÍ (joc - nivell 8) 

La PURMIAU ha de seguir en RUFWAU per tot el nivell. De fons es veuen records 
d’ells quan jugaven de nens (se situa en un estat mental estrany, entre el passat i 
l’inconscient).  

31.  INT. SALA DE MATERIALS (joc - nivell base) 

Al costat dels dos, il·luminat, apareix el vuitè fragment de paper (objecte puzzle) 
amb les mateixes lletres inintel·ligibles; la Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del 
document, queden només 2 espais en blanc. Es descobreix un passadís ocult molt 
petit per on en RUFWAU no hi cap. 

 RUFWAU 

 We should keep investigating, but I don’t fit in there. 

 PURMIAU  

Maybe you can go to the entrance and keep an eye so you can warn me if Mendelev comes 
back. 

 RUFWAU 

 Okay, be careful if you hear me bark. 

 PURMIAU 

 I will update you as soon as I can. 

En RUFWAU marxa i la PURMIAU procedeix a travessar el passadís ocult. 

32. INT. TÚNEL INUNDAT (joc - nivell base) 

Quan entrem al passadís ocult ens trobem amb què es tracta d’un túnel inundat i 
hem de nedar per travessar-lo. Veiem que dins del passadís n’hi ha un altre encara 
més ocult i fosc, per on amb prou feines la PURMIAU hi cap. Al final d’aquest segon 
passadís hi ha una porta amb una ranura especial; no és per una clau sinó per una 
figura semblant a un corall. No podem passar, de manera que tornem al passadís 
central i passem a la següent sala. 

Interacció amb els bolets lluminosos (objectes puzzle); la Purmiau els agafa: They are… fluffy. 
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33. INT. SALA GÀBIES (joc - nivell base) 

És l’espai més lúgubre del joc; hi ha molts animals (criatures) engabiats, dels quals a 
l’inici només veiem els ulls, la majoria són estranyes simbiosis de més d’un animal, a 
mig camí entre animal i ésser fantàstic. Es tracta dels experiments fallits d’en 
MENDELEV. No tots ells tenen el mateix nivell de consciència, és a dir, n’hi ha 
alguns que guarden més qualitats humanes que d’altres.  

PURMIAU 

 This wooden body doesn’t allow me to see in the dark... 

Interacció amb els bolets lluminosos (objecte puzzle); la Purmiau els llança: Let there be light! 

Quan la Purmiau llança els bolets aquests produeixen llum i la sala s’il·lumina. Veiem 
moltes més criatures que aterren la PURMIAU, de la mateixa manera que alguns 
cadàvers. Entre les criatures vives ja hi distingim els personatges de la Noah, la Zoe 
i la Hana, tres nenes segrestades amb les quals en Mendelev va experimentar 
fallidament i que, per tant, s’han vist convertides en monstres que encara guarden 
records del seu passat. 

La PURMIAU pot atacar a les criatures en qualsevol moment del joc fins a un 
moment pròxim a la mort, en el qual ens apareix un missatge: Do you want to end 
them up? 

Després aquest missatge desapareix i la PURMIAU decideix si acabar amb la vida 
de la criatura o no. 

La PURMIAU troba una poció granada (objecte puzzle) entre algunes gàbies i se la 
pren. 

 PURMIAU 

 What is this potion doing here? Well, let’s try it! 
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34. INT. SALA DE MATERIALS (cinemàtica - record Purmiau) 

En MENDELEV amb la PURMIAU als braços surt de la sala d’estar i entra a un 
magatzem ple d’objectes i caixes, al fons veiem una porta que dóna a una sala amb 
gàbies buides. En MENDELEV s’apropa a aquesta sala, mira la PURMIAU, a les 
gàbies i després fa mitja volta per tornar a la sala d’estar. Descobrim que ella va ser 
el primer experiment ja que totes les gàbies amb experiments fallits que acabem de 
veure són buides. 

35. INT. MAGATZEM DE CAPSES I GÀBIES (joc - nivell 9) 

Plataformes fetes de capses i engranatges, algunes es trenquen altres no; hem 
d’avançar cap a la dreta d’arribar fins el final del nivell. Hi ha una massa negra que 
es mou d’esquerra a dreta i ens força a avançar. 
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36. INT. SALA GÀBIES (joc - nivell base) 

Tornem al magatzem de les criatures, al seu costat, il·luminat, apareix el novè 
fragment de paper (objecte puzzle) amb les mateixes lletres inintel·ligibles; la 
Purmiau se’l  guarda i s’uneix a la resta del document, únicament queda 1 espai en 
blanc. Hi ha una nova zona desbloquejada on trobem objectes que tenen relació 
amb els nens. 

Objectes col·leccionables: 

· Dibuix del bosc, arrugat i amb taques de sang: This is mine!! I drew it some time ago. Is 
this… blood? 

· Clip amb forma de gira-sol: My mom Danna would love it!! Sunflowers are her favourites. 

· Braçalet de colors: This is Bruno’s bracelet!! I’ll go to the entrance later to give it back to 
him. 

La PURMIAU guarda el braçalet d’en BRUNO al seu inventari. 

A més ara ens podem comunicar amb algunes de les criatures, que fins ara només 
feien gemecs. Un d’aquests personatges-monstre se n’encarrega d’una petita 
paradeta semblant a una botiga que es troba en una sala molt petita darrere d’uns 
barrots. Per aconseguir obrir aquests barrots hem d’accionar una palanca amagada 
(objecte puzzle) a la sala de les gàbies. 

37. INT. BOTIGA (joc - nivell base) 

Ens comuniquem amb la criatura que porta la botiga, en Joan, i optem a aconseguir 
nous materials que ens seran útils a les plataformes-nivells i a la base. 

JOAN 

Can I help you? I am… kind of the boss in here, I can get you whatever you want; unless it 
is getting out, or being a child again. Those are frequent requests from the creatures, but I 
don’t need my mother anymore, neither my nana. I can protect myself!  

Veiem un parell de fotografies familiars d’en Joan amb la seva mare i la seva àvia, 
òbviament previs al segrest d’en Joan, de manera que guarda la seva forma humana. 
Una de més improvisada amb en Joan de més menut i l’altra una mica més formal, 
amb en Joan amb la seva edat actual (9 anys). 

JOAN (CONT’D) 

But… I am sad I left them, I am not like my dad! I don’t mind being on my own but I am 
worried they may be sad at home. 

Veiem l’skate d’en Joan i la seva gorra de visera plana. 

JOAN (CONT’D) 

Sometimes I dream about getting on my skate and running away, as fast and far as possible, 
but last time it got me in the biggest of troubles… Anyway, what were you asking about? 

Tenim les opcions de comprar els articles de millora. 
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Llistat d’articles col·leccionables dins de l’inventari d’en Joan: 

· Pàgina de diari amb una foto d’un tren i el titular “Witnesses affirm seeing a man throw 
himself at the train track but the body has not been found”: Hum… Creepy-ish. 

· Fermall d’abella: It shines! 

Llistat d’articles puzzle dins de l’inventari d’en Joan: 

· Pastanaga: One of my least loathed vegetables! 

· Corall de color blau molt fosc: Where have I seen this shape before? 

· Olis lubricants, un d’ells per resistir el foc i l’altre per millorar el moviment dins l’aigua: 
Maybe these will help with my wooden body. 

Tots aquells objectes d’en MENDELEV o dels nens que la PURMIAU hagi anat 
guardant al seu inventari els podrà intercanviar pels objectes d’en Joan depenent 
del valor d’aquests. 

Si en algun moment intentem ferir a en JOAN no ens serà possible i ell ens 
respondrà: 

 JOAN 

 Keep your claws away from me, please, I am not your enemy! 

38. INT. SALA GÀBIES (joc - nivell base) 

Creuem la sala i trobem una porta que ens duu a una nova sala. Mentre creuem la 
sala ens trobem amb la Zoe, la Hana i la Noah, però només la Noah ens explica la 
seva història detalladament i de manera continuada, amb la Zoe i la Hana només 
interactuem a “frase per click” i ens donen tres rèpliques repetitives (es dóna cada 
rèplica individualment i, després de la tercera, tornem a la primera i avança en 
bucle). La Zoe i la Hana es troben el gàbies tancades, de manera que no les pots 
atacar, però en canvi la Noah es troba en una gàbia trencada que mostra una 
escletxa a través de la qual, després d’interactuar-hi, et permetrà atacar-la. 

 ZOE 

My little rabbit and I protect each other. // Help us, I want to go home… // Have you found 
any carrot around here? We are starving… 

Si tenim la pastanaga (objecte puzzle) de la botiga d’en Joan podem decidir donar-
li a la Zoe i ella et donarà a canvi un puzzle de peces quadrades amb el dibuix d’uns 
pingüins a l'Antàrtida (objecte puzzle); és el tresor perdut d’en Juliol, un altre 
personatge de les mateixes característiques que la Zoe, la Hana, en Joan i la Noah. 

 ZOE 

Thank you so much!!! A delicious carrot to share with my rabbit! Take this fun penguin 
puzzle I found around, I already completed it. 

 HANA 

Do you know when my real parents are picking me up? // I don’t know where to hide from 
him… // Avoid the toilets, it’s a trap! 



- 52 - 
 

Si li dones el clip amb forma de gira-sol (objecte col·leccionable) a la HANA el 
reconeix com a propi. 

 HANA 

You found it! My parents gave it to me as a present before I met my other mother… And 
everything went wrong. 

NOAH 

You…? Can I trust you? Everybody left me… I just wanted to be myself but I lost everything 
in that car, the only person who saw the girl I am… Or was… Maybe they would still be alive 
if I were what she thought I should be. 

Veiem un retall de diari amb una fotografia d’un accident de trànsit i el titular “Tragic 
car accident”. 

 NOAH (CONT’D) 

Once I used to craft things, to make beauty out of pieces of different materials, now I am 
one of my creations, only there is no beauty in me…  

S’afegeix la imatge d’una bossa creada a partir de retalls de roba vella  i un collar fet 
a base d’anelles de llaunes i alguna xapa reciclada. 

 NOAH (CONT’D) 

I stand in front of the aggressive creatures around but I can’t get them to attack me until 
death. That’s why I need you to do so. Please, kill me, end up with my infinite pain, I cannot 
stand it no more... 

Si volem podem acabar amb la vida de la Noah o sinó passar de llarg i seguir amb 
l’aventura. 

39. INT. SALA D’ESTAR (joc - nivell base) 

Tornem a la sala d’estar, on també se situa l’entrada a les estances d’en Mendelev. 
Allí també s’hi troba en Rufwau, a l’espera que en Mendelev torni per poder avisar-
nos amb el seu lladruc. Si encara tenim el braçalet d’en Bruno (objecte 
col·leccionable) podem oferir-lo a en RUFWAU. 

 RUFWAU 

 Thank you very much!!! I lost it when I arrived here and I couldn’t find it... 

40. INT. TÚNEL INUNDAT (joc - nivell base) 

Tornem al túnel inundat en adonar-nos que la sala de gàbies no té cap altra sortida 
i, al segon passadís ocult, a la porta, si tenim el corall blau fosc (objecte puzzle) el 
podem col·locar a la ranura. En entrar els dos elements en contacte el corall 
s’il·lumina i la porta es desbloqueja: ja podem passar al següent espai. 

 PURMIAU 

 Wow! So bright! I wonder where this door will lead me. 
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41. INT. SALA DE LA PURESA (joc - nivell base) 

És la sala més màgica de totes. Al centre hi ha situat un arbre amb aparença de salze 
ploraner, les fulles del qual brillen. Hi ha una esquerda al tronc de l’arbre per on la 
Purmiau pot entrar. 

 

 

42. INT. ARBRE DE LA PURESA (joc - nivell base) 

Quan ens endinsem a l’arbre ens trobem amb 
què a cadascuna de les fulles es troba 
emmagatzemada la puresa de cadascun dels nens 
que en MENDELEV ha raptat i hi ha 
experimentat, junt amb fragments de records 
d’aquests. De fons, mentre ascendim per dins del 
tronc de l’arbre, podem veure alguns fragments 
de cinemàtiques dels nens perduts del laboratori. 
No podem accedir al compartiment on en 
MENDELEV guarda la pedra filosofal, per ara, ja 
que l'accés està bloquejat. 

1. CINEMÀTICA/RECORD ZOE (Com que a la 
sala de gàbies l’hem vista amb el seu conillet, 
reconeixem el conill) Resum: Veiem com la Zoe 
va perseguint el seu conillet i quan en 
MENDELEV la segresta. Sentim de fons el circ. 
Aquesta cinemàtica es divideix entre: 
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1A. EXT. CARRER. MATÍ (cinemàtica  - record Zoe) 

Passa un conillet saltant i tot seguit la Zoe perseguint-lo. Comencem a sentir 
el circ de fons. 

1B. EXT. CIRC. MATÍ (cinemàtica - record Zoe) 

El conillet passa per sota de la tela d’una carpa i hi entra; la Zoe el segueix, 
passant també per sota. El so del circ augmenta. 

1C. INT. CIRC. MATÍ (cinemàtica - record Zoe) 

La Zoe agafa el conillet quan una ombra s’apropa a ella i fa el gest de 
segrestar-la. 

 

2. CINEMÀTICA/RECORD HANA (La Hana duu un clip als cabells d’un gira-sol, la 
reconeixerem per això) Resum: Veiem com la Hana està veient l’espectacle de circ 
amb la seva mare biològica, després com fuig al bany a plorar i com, en sortir, acaba 
sent segrestada. Aquesta cinemàtica aniria dividida entre: 

2A. INT. CIRC. MATÍ (pla - record Hana) 

Es veu un trapezista fent acrobàcies. Se sent ambient de circ.  

2B. INT. CIRC. MATÍ (contraplà - record Hana) 

La Hana està asseguda entre el públic, amb la figura d’una dona al seu costat 
(la seva mare biològica). La Hana s’aixeca i marxa. L’últim que mira és un 
símbol que indica on són els banys. 

2C. INT. LAVABO. MATÍ (cinemàtica - record Hana) 

La Hana està plorant en el lavabo. Se sent un soroll i de sobte una ombra se 
li tira a sobre. 

 

3. CINEMÀTICA AIGUA (Aquesta és com una cinemàtica simbòlica del que li passa 
a tots els nens/es) 

3A. INT. TANC DE VIDRE D’ESCAPISME. MATÍ (cinemàtica - record nens) 

Es veu dins un tanc de vidre una forma negra que va canviant i transformant-
se (semblen formes dels monstres que hem vist fora (Zoe, Hana, Purmiau, 
etc). Zoom in, d’alguna manera connectem amb la primera 
cinemàtica/flashback de la Purmiau. 
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43. INT. ARBRE DE LA PURESA (joc - nivell base) 

Fem sonar la caixeta de música d’en Mendelev (objecte puzzle) i la melodia 
d’aquesta desbloqueja el cadenat d'accés a la sala de la pedra filosofal. 

 

44. INT. SALA DE LA PEDRA FILOSOFAL (joc - nivell base) 

Aquesta sala és un altar on hi ha la pedra filosofal i dins d’aquesta, els records del 
Mendelev, que es veuen reproduïts a la paret de la sala, al costat de la pedra.  

Resum: El Mendelev troba la pedra filosofal i la fa servir per ser immortal. Fem una 
el·lipsi i ens trobem amb el moment en què descobreix que només creant un fenix 
es pot matar.  

44A. INT. SALA DEL CALDER (cinemàtica - record Mendelev) 

Es tracta d’una sala antiga que no se situa al circ. És on en Mendelev va 
realitzar els seus primers experiments. En Mendelev està fent experiments, 
molt entusiasmat, arribant a la bogeria. Agafa diverses provetes i alguns 
elements en sec i els barreja dins del calder. Hi ha una explosió, en Mendelev 
s’apropa a veure què ha quedat dins del calder i “només” hi troba la pedra 
filosofal. 

44B. INT. SALA DEL CALDER (cinemàtica - record Mendelev) 

A la mateixa sala que l’anterior cinemàtica. En Mendelev posa la pedra 
filosofal sobre el foc. En entrar en contacte, les flames es tornen de color 
lila, mentre envolten la pedra. En Mendelev apropa la mà nua al foc, al 
principi es crema una mica però insisteix, agafa la pedra i el poder d’aquesta 
el posseeix. 

44C. INT. BIBLIOTECA. MATÍ (cinemàtica - record Mendelev) 

En Mendelev està assegut davant d’un escriptori, amb molts llibres sobre la 
taula. Està llegint un llibre on hi ha un dibuix d’un fènix i una calavera. També 
es veuen dibuixos de nens. 

44D. INT. LLIBRE. MATÍ (cinemàtica - record Mendelev) 

El dibuix del llibre de la cinemàtica anterior es comença a moure: hi ha nens 
que es metamorfosen i els surt una llum blanca, la qual es converteix en un 
fènix; el fènix treu foc per la boca i una figura hominoide es veu reduïda a 
cendres. 
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45. INT. SALA DE LA PURESA (joc - nivell base) 

Quan sortim de l’arbre ens adonem que ens trobem en un atzucac de manera que 
cal que tornem enrere cap a la sala de gàbies. 

46. INT. SALA DE GÀBIES (joc - nivell base) 

Quan tornem a la sala de gàbies hi ha encara la ZOE, la HANA i la NOAH si la 
jugadora no l’ha matada, però alhora també hi és en JULIOL, dins d’una gàbia, 
buscant pel terra d'aquesta. El tipus d’interacció amb el JULIOL és la mateixa que 
amb la HANA i la ZOE (“frase per click”). 

JULIOL 

Are you my brother? He was with me before… you know… // I just wanted to see real life 
penguins… // I hope my parents don’t get mad at me for getting lost… 

 

 



- 57 - 
 

Li pots donar el puzzle quadrat (objecte puzzle) al Juliol i ell el reconeixerà com a 
propi. 

JULIOL 

That’s what I’ve been looking for ages!!! My brother drew this penguins for me, it's my 
treasure. Let me thank you with this piece of paper, my puzzle is my everything, and I don’t 
even know why I am keeping this actually. 

Quan arriba el desè (objecte puzzle) i darrer tros de paper a l’inventari es completa 
el document i una intensa llum lila ressegueix la inscripció: es tracta d’un conjur. 

47. INT. TÚNEL INUNDAT (joc - nivell base) 

Quan procedim a buscar on pot funcionar el conjur que acabem de completar 
sentim un lladruc potent procedent de l’entrada: en MENDELEV ha arribat.  

48. INT. SALA DE MATERIALS (joc - nivell base) 

Arribem a la sala de materials i ens trobem amb què l’espai també ha canviat; ara 
podem veure-hi el tanc d’aigua on en Mendelev transforma els nens. El document 
amb el conjur brilla amb més força que mai i provoca que un portal a una de les 
parets de la sala s’obri.  

 PURMIAU 

 The adventure continues behind the portal, I can feel it. 

Aquest portal ens duu a la resta de les instal·lacions del circ del qual forma part la 
caravana/estàncies d’en MENDELEV.  

49. EXT. CIRC. MATÍ (joc - nivell base) 

Quan sortim a l’exterior primer ens costa una mica acostumar-nos a la llum solar 
però poc a poc anem distingint un paisatge circense: una enorme carpa vermella 
envoltada de diverses caravanes d’estil vintage. Avancem fins una d’aquestes 
caravanes, la qual té la porta entreoberta. 

50. INT. CARAVANA DE LA DONA BARBUDA. MATÍ (joc - nivell base) 

Aquesta caravana serveix de camerino a la dona barbuda, un dels personatges del 
circ. Penjades a les parets hi ha algunes fotografies i pòsters d’aquesta amb altres 
personalitats. Hi ha una taula/tocador amb maquillatge i, al costat, un armari amb la 
clau col·locada al pany d’aquest (objecte puzzle). Obrim l’armari i hi trobem un seguit 
de barbes postisses molt convincents classificades segons la seva llargada i forma 
(objectes interactuables). 

 PURMIAU 

 Anyone can become the bearded woman with this assortment, huh?  
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51. INT. CARAVANA DELS TRAPEZISTES. MATÍ (joc - nivell base) 

Entrem en una nova caravana que identifiquem com a pròpia d’una parella de 
trapezistes per les vestimentes dels mateixos penjades a les portes de l’únic armari 
de l’espai. Alhora hi ha alguns cartells amb fotografies dels espectacles penjats a les 
parets i un prestatge amb fotografies familiars. En aquestes fotografies familiars 
podem detectar quatre fotos de les quatre darreres generacions de la família; en 
totes elles apareixen una família (dos adults i dos joves) de trapezistes, professió 
que va passant de generació en generació, excepte en la darrera, on, junt amb la 
parella de trapezistes adults apareix un noi jove vestit de doctor, subjectant un títol 
universitari emmarcat. 

52. INT. CARAVANA DELS PALLASSOS. MATÍ (joc - nivell base) 

Tan bon punt ens endinsem en aquesta nova caravana un fum grisós inunda l’espai. 
Prové d’una cigarreta mal apagada en un cendrer ple fins dalt situat sobre una taula. 
La PURMIAU tus. L’espai en general és brut i gris i la vestimenta dels pallassos està 
escampada de forma desordenada. També sobre la taula hi trobem dues ampolles 
de whisky, una d’elles acabada i l’altra gairebé, i tres gots, dos d’ells buits però bruts 
i el darrer amb un glop de la beguda i una cigarreta ofegada en el líquid. El terra de 
l’espai és llefiscós i dificulta l’avenç de la PURMIAU. 

 PURMIAU 

 Ew, I never imagined that clowns would be so gross... 

53. INT. CARAVANA DEL MONSIEUR LOYAL (joc - nivell base) 

Es tracta de la caravana del Monsieur Loyal, propietari del circ i presentador del 
show del mateix. És la caravana més ordenada i elegant de totes. És en els petits 
detalls, com els poms dels armaris d’or, on veiem que és ell qui duu les finances del 
circ. Hi ha un escriptori amb calaixos, un dels quals és interactuable, és a dir, el 
podem obrir. Quan l’obrim podem observar dins d’aquest un seguit de carpetes 
plenes de documents. Una d’aquestes carpetes és la que conté el contracte d’en 
Mendelev amb en Monsieur Loyal, el qual podem agafar i observar (objecte 
col·leccionable). En aquest hi ha estipulades les premisses del contracte segons les 
quals els experiments d’en Mendelev, siguin de la natura que siguin, seran 
subvencionats per l’entitat circense sempre i quan l’alquimista proporcioni a l’entitat 
espectacles on apareguin criatures fantàstiques, les quals alhora podran ser 
subjecte d’aposta, o inclús compra, per part dels espectadors que es rebi sense que 
en Mendelev en cobri cap benefici extra.  

 PURMIAU 

 I must stop them now before they kidnap and sell more maltreated kids... 
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54. EXT. CIRC. MATÍ (joc - nivell base) 

Quan sortim de la caravana del Monsieur Loyal veiem unes gàbies enormes 
individuals amb un lleó, una parella d’elefants, una parella de micos i un os. Hem 
d’alliberar els animals amb les nostres habilitats de gata de fusta. Arribem davant 
d’una carpa vermella enorme. Hi entrem. 

55. INT. CARPA D’ESPECTACLES DEL CIRC. MATÍ (cinemàtica contextual) 

Ens situem al circ, a la carpa dels espectacles, i es veu que hi ha animals fantàstics 
de veritat: un hipogrif i un hipocamp realitzant acrobàcies aèries i aquàtiques 
respectivament. Estan explotats i hi ha públic de l’alta societat fent-hi negocis 
mentre s’entretenen.  En MENDELEV és qui controla i guia els éssers fantàstics. 

56. INT. CARPA D’ESPECTACLES DEL CIRC (joc - nivell base) 

Dins la mateixa carpa del circ, la PURMIAU s’enfronta per primer cop amb en 
MENDELEV. I, després de deixar-lo inconscient, aconsegueix la clau (objecte 
puzzle) que duu el seu amo penjant del coll. 

57. INT. CARPA D’ESPECTACLES DEL CIRC (joc - nivell base) 

La PURMIAU torna a l’espai on era abans, amb el MENDELEV inconscient i la clau 
a la pota. 

 PURMIAU 

 I must find the place where this key fits. 

58. INT. SALA DE LA PURESA (joc - nivell base) 

La PURMIAU puja l’arbre de la puresa fins la sala de la pedra filosofal. Integrat a la 
protecció de l’altar on se situa la pedra hi ha una ranura on hi cap la clau recentment 
obtinguda a la perfecció; la PURMIAU hi col·loca la clau. Automàticament les 
proteccions de l’altar comencen a moure’s fins deixar la pedra filosofal visible. La 
PURMIAU s’hi acosta i toca la pedra filosofal (objecte puzzle). 

59. INT. SALA DE LA PEDRA FILOSOFAL (joc - nivell base) 

Tan bon punt entrem en contacte amb la pedra ens traslladem als records d’en 
MENDELEV en un espai entre cinemàtica i plataforma. Descobrim la seva història 
d’amor, els seus intents de suïcidi i quan arribem al moment on en MENDELEV 
rapta la PURMIAU, viatja fins aquell moment, just abans que fos segrestada per en 
MENDELEV.  

 

1. JUMPCUT HISTÒRIA D’AMOR 

Resum: En Mendelev coneix una dona, se n’enamora, ella envelleix i ell no. Ella 
acaba morint i en Mendelev està trist, ha perdut la il·lusió per la immortalitat. 

 

 



- 60 - 
 

1A. INT. BOTIGA. MATÍ  (cinemàtica - record Mendelev) 

En Mendelev entra a una botiga d’espècies. L’ambientació és antiga. 
L’encarregada de la botiga és una dona, la Bela, duu una etiqueta amb el seu 
nom a la banda esquerra del pit. Comencen a parlar, no els sentim, però 
notem la química. 

1B. INT. COVA. MATÍ (cinemàtica - record Mendelev) 

La Bela i en Mendelev es casen a una cova darrere d’un salt d'aigua . 

1C. INT. SALA D’ESTAR. VESPRE (cinemàtica - record Mendelev) 

La Bela i en Mendelev estan asseguts al sofà de casa seva, davant de la llar 
de foc. En un espai breu de temps es veu un canvi progressiu en l’aspecte 
de la Bela: envelleix. En Mendelev no. 

1D. EXT. CEMENTIRI. MATÍ (cinemàtica - record Mendelev) 

En Mendelev deixa un crisantem vermell sobre una tomba, la qual té el nom 
de Bela. 

 

2. JUMPCUT SUÏCIDI 

Resum: en Mendelev intenta suïcidar-se de diverses formes. 

2A. INT. CUINA. TARDA (cinemàtica - record Mendelev) 

En Mendelev agafa un ganivet, intenta tallar-se però no arriba a sortir la sang 
i es tanca la ferida. 

2B. EXT. ESTACIÓ DE TREN. MATÍ (cinemàtica - record Mendelev) 

En Mendelev salta a les vies del tren quan aquest va a passar, però quan 
acaba de passar veiem que rebota i s’aixeca intacte. 

2C. INT. LABORATORI. MATÍ (cinemàtica - record Mendelev) 

En MENDELEV posiciona la pedra filosofal davant la seva serra mecànica de 
fusta per trencar-la i destruir-la però la pedra es resisteix a la serra; és 
indestructible. 

 

60. EXT. CARRER (joc - nivell final) 

Segona batalla amb en MENDELEV en el passat just abans que rapti a l’Ona. La 
batalla acaba quan la PURMIAU deixa a en MENDELEV en un estat molt dèbil, el 
més pròxim possible a la mort. 
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61. EXT. CARRER (cinemàtica final) 

De sobte, apareix l’ONA, la PURMIAU la mira i, acte seguit, el seu cos de fusta 
comença a esvair-se. Darrera l'ONA venen les seves mares, la SARAH i la DANNA, 
preocupades, i, en veure la nena que havia estat junt amb la seva família, dels ulls 
de la PURMIAU brollen dues llàgrimes blaves brillants, del mateix to blau de la poció 
que havia substituït el seu pelatge de gata per dures peces de fusta. Aquestes 
llàgrimes cauen fins topar-se amb el cos d’en MENDELEV, el qual, en entrar-hi en 
contacte i mentre la Purmiau segueix poc a poc desapareixent, es converteix en una 
figureta de fusta. És en aquest moment que la PURMIAU desapareix per complet. 

 DANNA 

 We are so sorry, we shouldn’t have yelled... 

 SARAH 

 Yes, we don’t want to lose you again, we love you so much, my angel. 

 ONA 

 It’s okay, I love you too, mommies. 

Les tres es fonen en una tendra abraçada. 

 

PANTALLA FINAL 1 

Missatge 1:THE END 

PANTALLA FINAL 2 

Missatge 2: YOU KILLED: X KIDS 

El nombre de nens haurà de variar segons el nombre de nens/experiments fallits 
que la jugadora hagi matat al llarg del joc. 

PANTALLA FINAL 3 

Missatge 3: BUT YOU ALSO SAVED 86 KIDS 

(És el nombre total de nens que en Mendelev havia segrestat.) 
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 4.6 Tractament del prototip  
 

 

 

1.  INT. SALA DE MATERIALS (joc - base) 

És una sala plena de pots amb diversos continguts desconeguts, amb etiquetes amb 
símbols alquimistes. Aquí és on en MENDELEV guarda tot allò que fa servir per 
elaborar els seus experiments.  

La PURMIAU pot atacar a les criatures en qualsevol moment del joc fins a un moment 
pròxim a la mort, en el qual ens apareix un missatge: Do you want to end them up? 

Després aquest missatge desapareix i la PURMIAU decideix si acabar amb la vida 
de la criatura o no. 

2. INT. TÚNEL INUNDAT (joc-base) 

Quan entrem al passadís ocult ens trobem amb què es tracta d’un túnel inundat i 
hem de nedar per travessar-lo. Veiem que dins del passadís n’hi ha un altre encara 
més ocult, fosc, per on amb prou feines la PURMIAU hi cap. Al final d’aquest segon 
passadís hi ha una porta amb una ranura especial; no és per una clau sinó per una 
figura semblant a un corall. No podem passar, de manera que tornem al passadís 
ocult central i passem a la següent sala. 

Interacció amb els bolets lluminosos (objectes puzzle); la Purmiau els agafa: They are… fluffy. 

3. INT. SALA GÀBIES (joc - base) 

És l’espai més lúgubre del joc; hi ha molts animals engabiats, dels quals a l’inici 
només veiem els ulls, la majoria són estranyes simbiosis de més d’un animal, a mig 
camí entre animal i ésser fantàstic. Es tracta dels experiments fallits d’en 
MENDELEV. No tots ells tenen el mateix nivell de consciència, és a dir, n’hi ha 
alguns que guarden més qualitats humanes que d’altres. 

 PURMIAU 

 This wooden body doesn’t allow me to see in the dark... 

Interacció amb els bolets lluminosos (objectes puzzle); la Purmiau els col·loca: Let there be 
light! 

Quan la Purmiau llança els bolets aquests produeixen llum i la sala s’il·lumina. Veiem 
moltes més criatures que aterren la PURMIAU. Entre aquestes criatures ja hi 
distingim la Noah, la Zoe i la Hana. 

Ens podem comunicar amb els experiments fallits. Un dels experiments se 
n’encarrega d’una petita paradeta semblant a una botiga que es troba darrere d’uns 
barrots. Per aconseguir obrir aquests barrots hem d’accionar una palanca amagada 
(objecte puzzle) a la sala de les gàbies. 
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4. INT. BOTIGA (joc-base) 

Ens comuniquem amb l’experiment que porta la botiga, en Joan i optem a 
aconseguir nous materials que ens seran útils a les plataformes-nivells i a la base. 

JOAN 

Can I help you? I am… kind of the boss in here, I can get you whatever you want; unless it 
is getting out, or being a child again. Those are frequent requests from the creatures, but I 
don’t need my mother anymore, neither my nana. I can protect myself!  

Veiem un parell de fotografies familiars d’en Joan amb la seva mare i la seva àvia. 
Una de més improvisada amb en Joan de més menut i l’altra una mica més formal, 
amb en Joan amb la seva edat actual. 

JOAN (CONT’D) 

But… I am sad I left them, I am not like my dad! I don’t mind being on my own but I am 
worried they may be sad at home. 

JOAN (CONT’D) 

Sometimes I dream about getting on my skate and running away, as fast and far as possible, 
but last time it got me in the biggest of troubles… Anyway, what were you asking about? 

Tenim les opcions de comprar els articles de millora. 

Llistat d’objectes col·leccionables dins de l’inventari d’en Joan: 

· Pastanaga: One of my least loathed vegetables! 

Llistat d’objectes puzzle a l’inventari d’en Joan: 

· Corall de color blau molt fosc: Could this be a part of the water tunnel I just passed? 

· Poció del flashback granada: What is this potion doing here? Well, let’s try and drink it! 

· Poció vida: What is this potion doing here? Well, let’s try and drink it! 

Quan la Purmiau prengui la poció del flashback es transportarà a una cinemàtica i 
després a un nivell de plataforma jugable. 

5. INT. SALA DE MATERIALS (cinemàtica) 

En MENDELEV amb la PURMIAU als braços surt de la sala d’estar i entra a un 
magatzem ple d’objectes i caixes, al fons veiem una porta que dóna a una sala amb 
gàbies buides. En MENDELEV s’apropa a aquesta sala, es mira la PURMIAU, a les 
gàbies i després fa mitja volta per tornar a la sala d’estar. Descobrim que ella va ser 
el primer experiment ja que totes les gàbies amb experiments fallits que acabem de 
veure són buides. 

6. INT. MAGATZEM DE CAPSES (joc - nivell 9) 

Plataformes fetes de capses i engranatges, algunes es trenquen altres no, hem 
d’avançar cap a la dreta fins el final del nivell. Hi ha una massa negra que es mou 
d’esquerra a dreta i ens força a avançar. Cal que la Purmiau corri per no caure i 
morir.   
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7. INT. SALA GÀBIES (joc - base) 

Mentre creuem la sala ens trobem amb la Zoe, la Hana i la Noah, però només la 
Noah ens explica la seva història de la mateixa manera que en Joan, amb la Zoe i la 
Hana només interactuem i ens donen tres rèpliques repetitives (després de donar-
se cada rèplica individualment, després de la tercera tornem a la primera i avança 
en bucle). 

 ZOE 

My little rabbit and I protect each other. // Help us, I want to go home… // Have you found 
any carrot around here? We are starving… 

Si tenim la pastanaga de la botiga d’en JOAN podem decidir donar-li a la ZOE i ella 
t’ho agrairà. 

 ZOE 

Thank you so much!!! A delicious carrot to share with my rabbit!  

 HANA 

Do you know when my real parents are picking me up? // I don’t know where to hide from 
him… // Avoid the toilets, it’s a trap! 

NOAH 

You…? Can I trust you? Everybody left me… I just wanted to be myself but I lost everything 
in that car, the only person who saw the girl I am… Or was… Maybe they would still be alive 
if I were what she thought I should be. 

Once I used to craft things, to make beauty out of pieces of different materials, now I am 
one of my creations, only there is no beauty in me…  

S’afegeix la imatge d’una bossa creada a partir de retalls de roba vella i un collar fet 
a base d’anelles de llaunes i alguna xapa reciclada. 

 NOAH (CONT’D) 

I stand in front of the aggressive creatures around but I can’t get them to attack me until 
death. That’s why I need you to do so. Please, kill me, end up with my infinite pain, I cannot 
stand it no more... 

8. INT. TÚNEL INUNDAT (joc-base) 

Tornem al passadís inundat en adonar-nos que la sala de gàbies no té cap altra 
sortida i, al segon passadís ocult, a la porta, si tenim el corall blau fosc (objecte 
puzzle) el podem col·locar a la ranura. En entrar els dos elements en contacte el 
corall s’il·lumina i la porta es desbloqueja: ja podem passar al següent espai. 

 PURMIAU 

 Wow! So bright! I wonder where this door will lead me. 

9. INT. SALA DE LA PURESA (joc - base) 

És la sala més màgica de totes. Al centre hi ha situat un arbre amb aparença de salze 
ploraner, les fulles del qual brillen.  

10. INT. ARBRE DE LA PURESA (joc-base) 
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Quan ens endinsem a l’arbre ens trobem amb què a cadascuna de les fulles es troba 
emmagatzemada la puresa de cadascun dels nens que en MENDELEV ha raptat i hi 
ha experimentat, junt amb fragments de records d’aquests. De fons, mentre 
ascendim per dins del tronc de l’arbre, podem veure alguns fragments de 
cinemàtiques dels nens perduts del laboratori. No podem accedir al compartiment 
on en MENDELEV guarda la pedra filosofal, per ara. 

1. CINEMÀTICA ZOE (Com que a la sala de gàbies l’hem vista amb el seu 
conillet, reconeixem el conill) Resum: Veiem com la Zoe va perseguint el seu 
conillet i quan l’agafa en MENDELEV la segresta. Sentim de fons el circ. 
Aquesta cinemàtica es divideix entre: 

1A. EXT. CARRER. MATÍ (cinemàtica) 

Passa un conillet saltant i tot seguit la Zoe perseguint-lo. Comencem 
a sentir el circ de fons. 

1B. EXT. CIRC. MATÍ (cinemàtica) 

El conillet passa per sota de la tela d’una carpa i hi entra; la Zoe el 
segueix, passant també per sota. El so del circ augmenta. 

1C. INT. CIRC. MATÍ (cinemàtica) 

La Zoe agafa el conillet quan una ombra s’apropa a ella i fa el gest de 
segrestar-la. 

 

2. CINEMÀTICA HANA (La Hana duu un clip als cabells d’un gira-sol, la 
reconeixerem per això) Resum: Veiem com la Hana està veient l’espectacle 
de circ amb la seva mare biològica, després com fuig al bany a plorar i com, 
en sortir, acaba sent segrestada. Aquesta cinemàtica aniria dividida entre: 

2A. INT. CIRC. MATÍ (pla) 

Es veu un trapezista fent acrobàcies. Se sent ambient de circ.  

2B. INT. CIRC. MATÍ (contraplà) 

La Hana està asseguda entre el públic, amb la figura d’una dona al seu 
costat (la seva mare biològica). La Hana s’aixeca i marxa. L’últim que 
mira és un símbol que indica on són els banys. 

2C. INT. LAVABO. MATÍ (cinemàtica) 

La Hana està plorant en el lavabo. Se sent un soroll i de sobte una 
ombra se li tira a sobre. 

3. CINEMÀTICA AIGUA (Aquesta és com una cinemàtica simbòlica del que 
li passa a tots els nens/es) 

3A. INT. TANC DE VIDRE D’ESCAPISME. MATÍ (cinemàtica) 
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Es veu dins un tanc de vidre una forma negra que va canviant i 
transformant-se (semblen formes dels monstres que hem vist fora 
(Zoe, Hana, Purmiau, etc). Zoom in, d’alguna manera connectem amb 
la primera cinemàtica/flashback de la Purmiau. 

11. INT. ARBRE DE LA PURESA (joc-base) 

La PURMIAU fa sonar la caixeta de música d’en MENDELEV (objecte puzzle) i la 
melodia d’aquesta desbloqueja el cadenat d'accés a la sala de la pedra filosofal. 

12. INT. SALA DE LA PEDRA FILOSOFAL (joc-base) 

Aquesta sala és un altar on hi ha la pedra filosofal i dins d’aquesta, els records del 
Mendelev, que es veuen reproduïts a la paret de la sala, al costat de la pedra.  

Resum: El Mendelev troba la pedra filosofal i la fa servir per ser immortal. Fem una 
el·lipsi i ens trobem amb el moment en què descobreix que només creant un fenix 
es pot matar.  

12A. INT. SALA DEL CALDER (cinemàtica) 

Es tracta d’una sala antiga que no se situa al circ. És on en Mendelev va 
realitzar els seus primers experiments. En Mendelev està fent experiments, 
molt entusiasmat, gairebé arribant a la bogeria. Agafa diverses provetes i 
alguns elements en sec i els barreja dins del calder. Hi ha una explosió, en 
Mendelev s’apropa a veure què ha quedat dins del calder i “només” hi troba 
la pedra filosofal. 

12B. INT. SALA DEL CALDER (cinemàtica) 

A la mateixa sala que l’anterior cinemàtica. En Mendelev posa la pedra 
filosofal sobre el foc. En entrar en contacte, les flames es tornen de color 
lila, mentre envolten la pedra. En Mendelev apropa la mà nua al foc, al 
principi es crema una mica però insisteix, agafa la pedra i el poder d’aquesta 
el posseeix. 

12C. INT. BIBLIOTECA. MATÍ (cinemàtica) 

En Mendelev està assegut davant d’un escriptori, amb molts llibres sobre la 
taula. Està llegint un llibre on hi ha un dibuix d’un fènix i una calavera. També 
es veuen dibuixos de nens. 

12D. INT. LLIBRE. MATÍ (cinemàtica) 

El dibuix del llibre de la cinemàtica anterior es comença a moure: hi ha nens 
que es metamorfosen i els surt una llum blanca, la qual es converteix en un 
fènix; el fènix treu foc per la boca i una figura hominoide es veu reduïda a 
cendres. 

13. INT. SALA DE LA PURESA (joc - nivell base) 

Quan sortim de l’arbre ens adonem que ens trobem en un atzucac de manera que 
s’acaba el prototip. 
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Canvis respecte el tractament: 

Hem tret el braçalet d’en Bruno/Rufwau del prototip perquè, donat que és un 
personatge que no apareix en aquest fragment del videojoc, potser confondria més 
que una altra cosa.  

Per complicacions visuals i de programació la Purmiau enlloc de llançar els bolets 
lluminosos els col·loca al terra, produint un efecte prou similar. No hem volgut afegir 
el document que obtenim després de prendre la poció perquè considerem que no 
té massa sentit si no ens permet completar-lo ni extreure’n cap conclusió jugable 
dins del prototip.  

Inicialment, la poció que ens duu al flashback i al seu nivell corresponent havia 
d’estar a la sala de gàbies, però per tenir una major representació del funcionament 
de la botiga hem triat que la poció es trobi entre els elements que es poden comprar 
a en Joan. És per això també que podem entendre als personatges en qualsevol 
moment, ja que sinó no podríem accedir a la botiga on es troba la poció.  

Hem eliminat les frases d’interacció de la Purmiau amb els objectes interactuables i 
col·leccionables de la sala de materials perquè als tests d’usuari ens vam adonar que 
les jugadores no els prestaven gaire atenció i, tenint en compte que és un fragment 
molt reduït de la història, no afegeixen informació prou rellevant. Al final hi ha hagut 
més canvis en objectes col·leccionables en el prototip, com els que podem donar 
als personatges engabiats, per tal de no fer les interaccions tant llargues. A més a 
més, d'aquesta manera evitem que l'usuari se saturi amb la interacció de tants nous 
objectes per primer cop, ja que idealment aquesta dinàmica ja es trobaria en 
moments anteriors del videojoc i, arribat aquest punt, la jugadora hi estaria més 
familiaritzada.  

Hem donat prioritat a les cinemàtiques per sobre dels objectes interactuables i 
col·leccionables; pensem que és una manera més visual de mostrar la història, i 
degut al nivell de detall dels dibuixos de la cinemàtica no hem tingut prou temps 
per dibuixar la resta d’objectes que sí que apareixen al tractament del videojoc 
sencer. Som conscients de què suposa una pèrdua en quant a aquesta segona (o 
tercera) capa narrativa que afegeixen els objectes, però donat que es tracta d’un 
prototip, creiem que els objectes que hem deixat són prou representatius de la 
mecànica i el tipus d’informació que ofereixen. 

Per acabar, hem tret la presència dels olis per resistir el foc i per desplaçar-te millor 
dins l’aigua perquè al fragment del prototip no apareix foc i creiem que el 
desplaçament que podem fer actualment dins l’aigua del túnel és prou dinàmic. 

 

 

 



- 68 - 
 

5.- PERSONATGES 
5.1. Purmiau 

 

 

 

 

Edat 8 anys            

Gènere Femení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Físic    

PURMIAU És una gata marró, petita, d’ulls verds profunds i intensos, que es 
transforma en una gata de fusta (caoba/noguera) per error. Al principi de la 
transformació li costa moure’s, els moviments són maldestres i poc hàbils. A mida 
que s’acostuma al seu nou cos, guanya agilitat. 

ONA Els seus ulls són de color verd, té una mirada intensa i profunda. De pell una 
mica morena, el seu cabell és castany fosc i arrissat. Té una bellesa natural, senzilla 
i innocent. De mida estàndard però més aviat menuda. 
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Personalitat És una nena/gateta curiosa, li agrada descobrir coses noves però amb 
certa prudència, tot s’ho pensa dues vegades. És sigil·losa i una mica introvertida. 
És valenta però sobretot enginyosa, utilitza més la intel·ligència que la força. És molt 
protectora amb les persones que s’estima. 

Què li agrada? Li agrada l’aigua i li encanta dibuixar. 

Dificultats Té claustrofòbia. 

Història: L’Ona sempre ha estat una nena normal i corrent, mai ha destacat per res 
en concret. Sempre li ha agradat molt dibuixar i en aquesta qualitat hi té un 
potencial ocult. És una nena de pocs amics però bons, en especial, el seu amic 
Bruno. Un dia, l’Ona va discutir amb les seves mares al carrer perquè volia quedar-
se més estona a casa d’en Bruno. Va marxar corrents fins veure un grup molt gran 
de gent que estava mirant els trucs de màgia d’un mag ambulant. L’Ona es va 
presentar voluntària per un truc d’hipnotisme però el mag va hipnotitzar a la resta 
de gent en comptes de l’Ona i d’aquesta manera la va segrestar. 

Un cop segrestada, el mag va introduir l’ONA dins un tanc d’escapisme ple d’una 
aigua tèrbola i es va convertir en la Purmiau. La vida de la Purmiau amb el Mendelev 
són sis mesos fins que es converteix en fusta. 

Objectiu El seu primer objectiu és tornar a ser una gata normal i corrent però a mida 
que avança el joc i la trama, passa a tenir un nou objectiu: descobrir el seu passat i 
derrotar l’alquimista. 

Família Té dues mares que es diuen Sarah i Danna amb qui té molt bona relació. La 
família de la Sarah accepta l’estructura familiar no-normativa i tenen molt bona 
relació amb l’Ona. La família de la Danna mai ha acceptat l’orientació sexual de la 
seva filla i encara menys la seva relació amb la Sarah. L’Ona alguna vegada els ha 
vist i intueix una relació hostil que no li agrada ja que la fan sentir rebutjada. Malgrat 
això, tampoc li dóna tampoc gaire importància (per l’educació que li han donat les 
seves mares). 

La Sarah es dedica a la música, sovint li toca el piano a l’Ona, sobretot quan la nena 
està malalta. Pel seu darrer aniversari la Sarah li va regalar una cançó composada 
per ella mateixa.   

Altres relacions  

Com a ONA. El seu millor amic és en Bruno, tenen una amistat basada en el 
respecte, la comunicació i la confiança. El coneix perquè va al seu mateix curs però 
és de l’altra classe. Comparteixen l’afició per dibuixar tot i que l’Ona destaca més; 
en Bruno l’admira per això. Al Bruno li fan bullying a l’escola i l’Ona és sempre qui el 
defensa. Precisament per això, l’Ona no té gaire amics de classe i s’hi sent una mica 
sola. Té una gata de mascota que es diu Pelusa i que s’assembla una mica a la 
Purmiau. 

Com a PURMIAU. Inicialment, s’estima en Mendelev ja que és el seu amo i la tracta 
bé però, a mida que avança la història (sobretot quan entra a la sala dels 
experiments que han sortit malament), comença a conèixer una realitat que fa que 
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canviï la seva visió sobre ell fins veure’l el veu com un monstre. Al final del videojoc 
arriba a empatitzar amb l’alquimista però segueix mantenint el seu objectiu de 
derrotar-lo. 

Amb en Rufwau no s’hi avé perquè ell sempre la persegueix i ella li té por. Finalment, 
veu que el que vol en Rufwau és mostrar-li la realitat i que ell és en Bruno i ella 
l’Ona. 

Què necessita? Al principi necessita la poció per tornar a convertir-se en una gata 
normal però després viatjar al passat i salvar a la resta d’animals-nens. 

 

 

 

 5.2. Mendelev 
 

 

 

 

 

Edat 55 anys permanents         

Gènere Masculí  

Físic És un home gran, arrugat i una mica vell, de cabells blancs, llargs i despentinats. 
Abans havia estat un home de bon veure però ja anys que no es cuida. Sempre 
vesteix amb roba una mica trencada. Té un posat proper i afectuós amb els animals 
però molt distant amb les persones. 

Personalitat És alquimista, molt poc social, sempre està ell sol al laboratori amb en 
Rufwau i la Purmiau. És un home que desitja la saviesa i traspassar els límits del 
coneixement. Ha hagut de dur al límit la seva moral i ètica per aconseguir el seu 
objectiu. El seu univers són els seus experiments, sent un profund amor malaltís cap 
a ells ja que ha estat capaç de deshumanitzar-los i oblidar que els ha pres les seves 
vides.  

Objectiu Després d’haver aconseguit la pedra filosofal i, per tant, haver assolit la 
immortalitat, en Mendelev ha deixat de trobar el sentit a la vida i, per trobar la mort, 
necessita crear un fènix, l’únic ésser fantàstic que pot proporcionar-li allò que li és 
impossible d’obtenir. Per crear aquest fènix haurà d’experimentar en la creació 
d’éssers fantàstics i en l’acumulació de la puresa dels nens amb els quals 
experimentarà. 
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Història  En Mendelev des de petit va desenvolupar un fort interès en el món de 
l'alquímia, la màgia i la transformació. Quan tenia 30 anys i ja es dedicava a fer 
alguns experiments va descobrir en un llibre l’existència d’una pedra que prometia 
la immortalitat. A partir de llavors va començar a investigar i experimentar sota 
l’objectiu de trobar la recepta per crear la pedra filosofal. Després de 25 anys 
realitza un experiment exitós: aconsegueix crear la pedra filosofal i la fa servir en sí 
mateix, de manera que assoleix la immortalitat. Pocs anys després coneix a la Bela, 
una dona que se n’encarrega d’una botiga d’espècies que sovint freqüenta. Ell s’hi 
enamora a primera vista però tot i això al principi tenen una relació cordial fins anar-
se coneixent i enamorant-se l’un de l’altre. S’acaben casant i els anys passen mentre 
viuen feliçment; però només la Bela envelleix. En Mendelev acaba vivint la mort de 
la seva dona i entra en una depressió que el duu a diversos intents fallits de suïcidi. 
La immortalitat proporcionada per la pedra filosofal és irreversible i no li permet 
acabar amb la seva vida. És per això que s’embarca en una nova recerca per trobar, 
entre els seus llibres, una manera de morir. Després d’anys de cerca troba el que 
pot semblar la solució al seu conflicte: la recepta per elaborar un fènix a partir de la 
puresa dels nens, el qual amb les seves flames hauria de poder acabar amb qualsevol 
forma de vida. És així com decideix començar a experimentar amb la Purmiau/Ona 
i la resta de nens. 

 

 

 

5.2.1. Pedra Filosofal 
 

 

 

És creada per en Mendelev en un dels seus experiments. Conté alguns elements 
únics al món, com un penjoll d’un faraó egipci. Només pot ser usada una vegada, 
entrant en contacte amb ella mentre està envoltada de foc que es torna lila. A canvi 
de la immortalitat, la pedra filosofal es queda, emmagatzemada, una part de la 
humanitat de qui la utilitza en forma de records d’aquest. També és indestructible. 
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5.3. Rufwau  
 

 

 

 

Edat 8 anys            

Gènere Masculí  

Físic       

RUFWAU És un gos de pèl mig-curt, fosc i d’ulls foscos, de mida normal (semblant 
a un shiba inu). És àgil, ràpid. Fa bastant soroll i sovint persegueix la Purmiau de 
forma desesperada. Al principi es mostra més com una ombra sinistra, però a mida 
que passa el joc, evoluciona i la seva imatge es torna més amigable. 

 

COM A BRUNO Els seus ulls són foscos i la seva pell negra. De mida normal, el seu 
posat sol ser tímid i vulnerable. És molt innocent i dolç. Sempre duu un braçalet de 
colors que li va regalar la seva àvia. 

Personalitat En Bruno sempre ha estat un nen tímid. Els seus pares són immigrants 
i a ell sovint li fan bullying, no només per això, sinó perquè el veuen dèbil. L’Ona 
sempre el defensa i en Bruno veu en ella un referent. L’admira i intenta ser valent 
com ella.  

Objectius. Ell és el primer en saber el que fa en Mendelev i ell sap que la Purmiau 
és l’Ona, per això sempre la persegueix de forma tan efusiva i desesperada, vol fer-
li veure el que està passant però no sap com. L’objectiu d’en Rufwau és aconseguir 
salvar tant a l’Ona com a si mateix.  

Família En Bruno té bona relació amb els seus pares. La seva mare és treballadora 
social i el seu pare és un pintor de renom.  
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 5.4. Els nens perduts del 
laboratori 

 

5.4.1. Noah 
·  

Edat Té 8 anys. 

Gènere nena transgènere. 

Físic És caucàsica, té els cabells ondulats/arrissats, pèl-rojos i els ulls de color 
avellana. 

Família La seva mare és catòlica practicant, una mica fanàtica (un xic com la mare 
de Carrie però sense ser tan exagerat), però per contra el seu pare és evangelista, i 
menys practicant. Ella treballa en un restaurant familiar on passa gran part del seu 
temps i ell n’és el comptable, de manera que els seus horaris són més flexibles. 

La seva mare va insistir en portar-la a fer futbol, però a la Noah no li agradava. Li va 
confessar al seu pare i ell la va treure de futbol sense explicar-ho a la seva dona i la 
va apuntar a un taller de costura. El seu pare l’encobreix, veu la realitat de la seva 
filla. 

Gustos Des de petita la Noah té un fort interès per la moda i la creació a partir de 
teles i altres materials d’estil craft. 

Història El dia de l’aniversari de la Noah la seva mare es va agafar el dia lliure al 
restaurant per poder anar-la a recollir de futbol amb el seu pare, i mentre estaven 
de camí en cotxe (el pare conduint) ell li va revelar la veritat. Van començar una 
baralla que va continuar després que recollissin la Noah del taller de costura. Arrel 
de la baralla tenen un accident de trànsit, la Noah és l’única supervivent. Més 
endavant estarà sola, es trobarà el circ i en Mendelev la segrestarà. 

Dins del laboratori és un experiment fallit que vol morir. 
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 5.4.2. Joan 
·  

 

 

 

 

Edat 9 anys 

Gènere nen 

Físic Té els cabells castanys, una mica curts però sempre despentinats, i els ulls 
blaus.Té una aparença rebel, porta pantalons estripats i de vegades gorra. Sempre 
duu el seu skate a sobre, és el seu principal mitjà de transport. 

Família La seva mare és soltera, el seu pare va marxar de casa quan en Joan era 
encara un bebè. Ella treballa de secretària a un despatx d’advocats, se sent satisfeta 
amb la seva feina però no li permet estar amb en Joan tot el temps que a ella li 
agradaria. Quan en Joan era més petit la seva àvia el cuidava sovint, però 
recentment ha entrat en una etapa on creu que pot cuidar-se ell sol. S’estima molt 
la seva àvia però creu que s’ha de fer el dur. 

Ha desenvolupat una voluntària independència, té amics amb els quals queda al 
parc d’skaters de la seva ciutat però sap que realment no forma part d’aquell cercle 
d’amistats. Fa veure que no li afecta la soledat, que és una tria voluntària amb la 
qual se sent satisfet però troba a faltar el caliu de l’estima familiar. 

Història Un dia, al parc de skaters arriben un grup de nois de 13-14 anys que 
comencen a intimidar als nens més petits. En Joan es fa el valent davant d’ells i 
llavors els nois el repten a realitzar una pintada a la seva escola. En Joan accepta, li 
donen sprays de pintura i van tots junts a supervisar que compleixi el repte. Mentre 
està realitzant la pintada els nois més grans se n’adonen que la policia està arribant 
i comencen a fugir. En Joan, per no quedar-se sol i haver-se d’enfrontar a la policia, 
fuig corrent i després agafa l’skate per anar més ràpid que els agents. Arriba al circ 
d’en Mendelev, s’amaga i allí el segresta. 

Al laboratori és el propietari de la botiga. És el més astut i espavilat dels experiments 
fallits. No és conscient del perill i no s’involucra emocionalment en la situació i el 
viatge de la Purmiau.  
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5.4.3. Zoe 
 

 

 

 

 

Edat 6 anys 

Gènere nena 

Físic És molt adorable, té els cabells llisos, castanys i els ulls marrons. Menuda. De 
pell morena. 

Família Els seus pares es van separar quan ella tenia 4 anys. Té un germà gran de 
10 que sempre es porta molt bé amb ella i l’ha protegit durant la separació dels seus 
pares. La seva mare és artista, pintora, i el seu pare és massatgista però alhora músic, 
té un grup que toca música pop-rock i de tant en tant fan algun concert a festes de 
poble i tal, res professional. Té molt bona relació amb tots dos tot i la separació. La 
maduresa del seu germà gran ha fet que ella pugui mantenir la innocència. 

Personalitat És escorpí. Plora molt, però també riu molt. És una nena molt 
emocional. A classe no fa amics, es relaciona amb els professors perquè està 
acostumada a un ambient més madur tot i que ella mantingui la infantilisme. Treu 
molt bones notes. L’única persona amb la qual es relaciona de classe és un company 
amb una discapacitat mental, el tracta amb tendresa i comprensió. 

Història Un dia, la seva mare la porta a comprar una mascota, la Zoe tria un conillet 
bebè blanc amb taques grises i al dia següent, quan la Zoe ha d’anar a l’escola no 
vol deixar al conillet sol, de manera que d’amagades a la seva mare amaga el conill 
a la seva motxilla i se l’endú a l’escola. Quan arriba a l’escola comencen les classes i 
entre dues classes, quan la Zoe treu un quadern de la seva motxilla, el conillet salta 
i se li escapa. El conill fuig fins arribar al pati exterior de l’escola, la Zoe el persegueix 
tota l’estona. El conillet troba un forat entre dues reixes i surt del recinte escolar. 
Com que la Zoe és menuda aconsegueix passar també entre les reixes i seguir 
perseguint la seva mascota. Quan aconsegueix atrapar-la es troba davant del 
Mendelev, completament indefensa. La Zoe protegeix al conillet, l’amaga. 

Dins del laboratori el seu conillet és el més preuat per ella, és el que aconsegueix 
que la Zoe no es desestabilitzi emocionalment. Quan arribi l’Ona al punt on es troba 
la Zoe, es faran amigues. 
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5.4.4. Rose 
·  

 

 

 

 

Edat 8 anys 

Gènere nena 

Físic Té els cabells negres, llargs, i els ulls blaus. És alta. 

Família Els seus pares es van separar fa dos anys. El seu pare viatja molt perquè és 
pilot, de manera que la Rose gairebé no hi té relació. La seva mare és pediatra i des 
de fa 10 mesos està sortint amb un home vidu que té una filla de 4 anys i un fill de 
3. Els fills de la parella de la seva mare recentment estan ocupant el lloc de la Rose 
en quant a l’atenció i afecció de la seva mare, a la qual li agraden molt els infants. 
Aquest desplaçament que la Rose ha sofert per part d’uns infants que ni tan sols 
són els seus germans ha fet que poc a poc vagi acumulant un sentiment de ràbia i 
rebuig envers la seva mare, que era el pilar de la seva vida. 

Des de petita li agraden molt les abelles i està preocupada per la seva recent posició 
com a espècie en perill d’extinció. 

Té una millor amiga amb la qual recentment s’ha barallat, ja que la Rose ha començat 
a fer-se amiga de les noies més populars i està adoptant una actitud que s’allunya 
de la personalitat agradable i tranquil·la que havia tingut fins llavors. 

Història Amb aquest nou grup “d’amigues” la Rose sent que encara no l’han validada 
del tot, per això un dia que havien quedat després de classe quan una de les nenes 
del grup va proposar colar-se al circ ambulant que havia arribat a la ciutat la Rose 
no va dubtar en acceptar i encoratjar la resta del grup Van encaminar-se al circ i 
van decidir separar-se per tenir més possibilitats de no ser vistes, amb la mala sort 
que la Rose va provar d’entrar al circ colant-se a la carpa del laboratori d’en 
Mendelev mentre ell hi era. Es va poder amagar d’ell però quan va marxar la va 
deixar tancada. Es va poder amagar d’en Mendelev durant un dia sencer però 
finalment la va atrapar. 

Al laboratori és un experiment fallit a combatre. 
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5.4.5. Hana 
 

 

 

 

 

Edat 9 anys. 

Gènere nena 

Físic És japonesa, amb els ulls i els cabells negres, amb un bob-cut. És menuda. 

Família Va ser adoptada per una parella caucàsica quan tenia un any. Els seus pares, 
ell bomber i ella farmacèutica. Tenen una molt bona relació, els pares de la Hana 
són molt afectius i detallistes amb ella. Els caps de setmana solen anar a la muntanya 
a fer senderisme. 

Li agrada molt la jardineria, la seva mare li va donar un parterre on li deixa fer créixer 
les plantes que vulgui. La seva flor preferida és el gira-sol. 

Història Des de fa un any que es fa preguntes respecte la seva procedència, sobre 
la seva mare biològica, però li fa por parlar-ho amb els seus pares perquè no sap 
com es poden prendre les seves preguntes. 

Una setmana després del seu aniversari, on li van regalar un clip en forma de gira-
sol, reuneix tot el seu valor i decideix preguntar als seus pares sobre els seus pares 
biològics. Ells li confessen que la seva mare és una japonesa immigrant que no tenia 
diners com per donar-li una vida digna, i que no saben qui és el seu pare. La Hana 
els diu que li agradaria saber-ne més i els seus pares decideixen permetre que la 
Hana conegui la seva mare. Organitzen un berenar a casa de la família i tot va bé. 
Donat que la mare biològica és una bona dona quan els demana passar una tarda a 
soles amb la seva filla els pares adoptius accedeixen. La mare biològica porta la 
Hana al circ per quedar bé; quan arriben allí la Hana cada vegada es va sentint més 
incòmode per la proximitat forçada de la seva mare i li diu que ha d’anar al lavabo. 
Va al lavabo i es posa a plorar. Quan surt del lavabo es troba amb en Mendelev i la 
segresta. 

Al laboratori és un experiment fallit que hem de combatre. És una mantis orquídia.  
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5.4.6. Juliol 
 

 

 

 

 

Edat 7 anys 

Gènere nen  

Físic Té els ulls marró fosc i els cabells també foscos però curtets. Està un xic 
grassonet però igualment és atlètic. 

Família És Hufflepuff. Té dos germans, un germà gran de 10 anys i una germana 
petita de 3. En Juliol admira moltíssim al seu germà gran, el considera molt valent. 
Els seus pares estan feliçment casats, ella treballa en un reconegut programa de 
ràdio d’estil magazine i ell és enginyer en una empresa de botànica, treballant 
l’automatització. 

Història Està començant a jugar a voleibol i li agradaria en un futur ser col·locador 
perquè prefereix passar la pilota als seus companys a ser qui marca els punts. També 
li agrada estructurar l’atac i les jugades en general. 

De vegades alguns companys de classe es fiquen amb ell pel seu cos, però de 
seguida els seus amics, que són els seus companys d’equip de voleibol, el defensen. 
Són un grup d’amics on tots es porten bé i es recolzen. 

Li agraden molt els pingüins i porta molts anys demanant als seus pares que li deixin 
tenir-ne un de mascota, però òbviament no li deixen. El seu tresor és un puzzle de 
peces quadrades amb el dibuix d’uns pingüins a l'Antàrtida. 

Un dia els pares d’en Juliol decideixen anar tota la família junts al circ i, quan arriben 
allà en Juliol se separa per buscar la gàbia dels pingüins i en Mendelev el troba. 
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 5.5. Habitants del circ 
5.5.1. Monsieur Loyal  

 

 

 

Enrico Mattisoni; es tracta d’un home que va estudiar finances però sempre havia 
tingut passió pel teatre i el món de l’espectacle. Després de fer-se una petita fortuna 
en una empresa immobiliària va abandonar-la i invertir els diners en la creació del 
seu propi circ. Es tracta d’un home d’una moral qüestionable. Sempre ha posat per 
davant el benefici propi respecte el comú. Quan va conèixer en Mendelev i va veure 
en ell la gran quantitat de possible públic que podia atraure no va dubtar en 
proporcionar-li una caravana i un contracte prou atractiu. Respecte les promeses 
de l’alquimista d’aportar éssers fantàstics a l’espectacle, en Monsieur Loyal no va 
fer cap pregunta sobre l’obtenció de les mateixes; el seu interès rau gairebé 
únicament en el capital que pot extreure de la venta de les entrades. 

 

 

5.5.2. Pallassos  
 

 

Tom, Rodrigo, Tyson i Vince; són els 4 pallassos de la companyia. Sobre l’escenari 
són capaços de fer riure el públic durant hores amb els seus números còmics, però 
la realitat és que els quatre tenen problemes d’alcoholisme i són incapaços de 
mantenir neta i ordenada la seva caravana. Allò que els uneix és que tots ells es van 
allunyar de les seves famílies degut a la seva voluntat de convertir-se en pallassos, 
però també tota la tristesa i solitud que això comporta. Cap d’ells s’ha casat ni ha 
tingut cap gran amor excepte en Rodrigo, per qui l’abandonament de la seva parella 
va ser el detonant de l’alcoholisme. Tenen molta fraternitat entre ells però de 
vegades les actituds deixades d’uns o altres provoquen petits conflictes entre ells, 
sobretot en plena borratxera. 
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5.5.3. Família de trapezistes  
 

 

 

La família Staub; són els trapezistes del circ, i porten generacions a l’ofici. Abans 
d’instal·lar-se al circ Mattisoni treballaven per un altre circ que, malauradament, va 
acabar en la bancarrota. El fill petit d’aquesta família ha decidit deixar de banda 
l’ofici familiar i estudiar per esdevenir metge. Els seus pares, tot i la seva reticència 
inicial, han acabat acceptant la vocació del seu fill i encoratjant-lo a acabar els 
estudis de medicina. S’avenen molt, s’estimen molt i confien molt els uns en els 
altres. Són els que més orgullosos estan de la seva professió i aquesta passió es veu 
reflectida als seus espectacles. Amb prou feines tenen relació amb en Mendelev, se 
saluden però no comparteixen res amb ell més enllà de l’escenari. 

 

5.5.4. Dona barbuda 
 

 

 

Simona; és la dona barbuda, però en realitat no té cap barba, és tot una farsa. Quan 
tenia 14 anys i la seva mare va morir, el seu pare la va veure com una despesa de 
la qual no es volia fer càrrec, i va concertar-li un casament amb un home de 40 
anys. Al cap de 15 anys, el seu marit va patir un atac de cor i va morir, i com que 
no havien tingut cap infant, es va trobar tota sola. Va ser llavors quan se li va acudir 
confeccionar barbes falses i fer-se passar per aquest habitual personatge circense. 
És una dona que es presenta distant però en realitat guarda una certa tendresa, 
sobretot respecte els animals. Ha perdut la confiança amb la resta de persones i és 
això el que li permet seguir amb la seva farsa sense sentir-se culpable d’estar 
enganyant als seus espectadors. 
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6.- Espais i àmbits 
 

 

El videojoc compta amb 12 espais diferents i, a més, 4 caravanes d’integrants del 
circ. Els primers quatre espais que se’ns presenten són el dormitori d’en Mendelev, 
el seu laboratori, la sala d’estar i la biblioteca del mateix. Aquests espais principals 
són aquells on la Purmiau, la nostra protagonista, sempre ha viscut, uns espais que 
comparteix tant amb l’alquimista com amb en Rufwau. 

La sala d’estar és l’espai més acollidor de tot el videojoc, amb una llar de foc i una 
butaca on la Purmiau ha passat hores a la falda del seu amo. Donada la familiaritat 
que té la protagonista amb aquesta sala, és on més ràpidament s’incomoda quan 
comença a descobrir el seu passat. 

 El dormitori de l’alquimista, al contrari del que caldria esperar, malgrat la presència 
d’alguns objectes que serveixen de pista respecte la seva relació amb la Bela, és per 
la presència i existència de la pedra filosofal que no es tracta de l’espai més personal 
de l’alquimista. 

El laboratori d’en Mendelev és on idea els seus experiments; la Purmiau no té cap 
relació amb aquest espai fins que li cau la primera poció que la transforma en una 
gata de fusta. A partir d’aquest instant el laboratori funcionarà com a pont entre la 
realitat present i la reminiscència oblidada, fent de motor narratiu gràcies a les 
pocions que conté. 

La biblioteca inicialment l’havíem concebuda com a un espai on la Purmiau pogués 
entendre millor els experiments del seu amo, els símbols de l'alquímia i tot el que 
envolta el misteri de The Wooden Cat, però finalment ens hem volgut centrar en 
altres mecàniques i aquest espai s’ha vist relegat a mostrar únicament de forma 
breu i superficial tot allò que envolta la “màgia” i saviesa d’en Mendelev. 

La primera sala que cal desbloquejar és la sala de materials, un impàs entre allò 
conegut i allò per conèixer. Aquest impàs es veu reflectit en la batalla amb en 
Rufwau, on descobrim un altre dels girs més importants de la trama, en el seu pas 
cap a la sala de gàbies i en el portal que duu al circ. Aquesta sala té unes primeres 
pistes de l’horror que se situa a la sala de gàbies.  

L’existència del túnel inundat com a sala es deu inicialment a un problema que vam 
tenir a l’hora de programar el prototip però s’ha mantingut també al tractament total 
perquè ens semblava interessant centrar-nos un instant en aquest espai silenciós, 
lent i semi-obscur que d’alguna manera intenta ser una introducció de la sala de 
gàbies. Però també a la sala de la puresa. Calia trobar una sala que pogués 
transmetre aquest moment inquietant previ a grans descobriments. 

La sala de gàbies té la intenció de transmetre els calfreds que sent la protagonista 
a la jugadora. És una sala amb molts personatges, amb éssers deformats que 



- 82 - 
 

recorden a diferents animals i que podrien formar part d’un malson. El fet que 
estiguin engabiats a la seva sort és una manera de destacar la nostra intenció de 
denúncia respecte el maltractament animal, així que aquesta sala no serveix 
únicament per horroritzar la jugadora sinó també per incitar-la a la reflexió. 

Tan bon punt entrem a la sala de la puresa entenem que es tracta d’un espai màgic. 
Un arbre brillant hi predomina, i, inspirades en diversos elements de Harry Potter, 
volíem que fos un altaveu per la història de tots aquells nens que en Mendelev ha 
segrestat. Per qüestions narratives i d’interacció, només expliquem la història de 
dues nenes la puresa de les quals es troba dins l’arbre, però la nostra intenció és 
destacar que a cada fulla brillant s’hi troba captiva la puresa d’un nen/a. I dins de 
l’arbre, s’hi troba la sala de la pedra filosofal, mirall a la vida d’un misteriós i enigmàtic 
Mendelev. La presència de la pedra era necessària i volíem col·locar-la amagada allà 
on només ell pogués accedir. La pedra, una benedicció però també una presó, 
projecta pistes per la nostra protagonista. 

I a l’altra banda del portal de la sala de materials, s’obre pas l’espai del circ, l’únic 
espai amb exteriors del videojoc, el qual conté gàbies de diversos animals captius, 
les caravanes dels integrants de la companyia circense i l’enorme carpa on es duu a 
terme l’espectacle. Amb tots aquests diferents espais hem volgut retratar el que 
creiem que és present a qualsevol circ ambulant contemporani. Cada espai té 
elements característics que ajuden a explicar la història de cada personatge i el 
funcionament general d’aquest espai que ens resulta tan atractiu. Destacar que 
aquests espais tenen un aire lleugerament diferent a tota la resta d’espais, més 
d’exploració i complement de tota la informació ja descoberta. També té alguns 
elements amb una intenció humorística, la qual només havia estat present a través 
de frases de la Purmiau. 
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7.- Disseny d’art 
7.1. Espais 

 

 

Un cop la història estava bastant avançada vam poder detallar en profunditat 
l’estètica del joc. Volíem una evolució artística que emfatitzés l’arc narratiu de 
manera que el joc començaria amb paletes de colors amb tons pastel i suaus i aniria 
evolucionant a l’obscur i tètric.  

 
Primer concept art i primeres propostes de paletes de colors 

 

Van començar a sorgir els primers concept arts. Pel que fa a l’espai, aquest primer 
esbós aconseguia la sensació que volíem: un espai màgic donat pels colors lila, rosa 
i groc. No obstant, vam agafar més influència de Hollow Knight, Ori and the blind 
forest i, també, la sala dels records de Harry Potter per continuar creant aquest 
ambient màgic amb tonalitats més blaves. Aquesta evolució no únicament es 
limitava en els colors, sinó també en el contrasts d’aquests, de les llums i de les 
formes. 

Va arribar el moment d’idear el prototip: primerament es va escollir quina part era 
destacable a nivell de narració. A partir d’aquesta decisió es va adaptar l’evolució 
de l’art en aquests espais. La idea és que en el joc sencer hi hagués una progressió 
més subtil i suau.  En el prototip aquests canvis són una mica més considerables i 
dràstics en comparació al plantejament inicial. 
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Anàlisi cromàtic de la Sala de Materials 

 

La Sala de Materials és el primer espai en què ens trobem del prototip. Tota la part 
anterior de la casa d’en Mendelev no la veiem, però seria la part amb colors més 
clars i lluminosos . En aquesta sala hem volgut utilitzar colors vius i intensos entre 
el blau i el lila -colors clau al llarg de tot el joc-, i també s’ha buscat donar calidesa 
amb el marró de la fusta del terra i dels mobles -altre element molt destacable-.  Pel 
que fa a les formes, es juga amb les corbes, els cercles i els cantons arrodonits. I, 
pel que fa al contrast de llum, els elements de primer terme, tot i no tenir saturació 
perquè estan en negre, tenen formes suaus i certes transparències.  

La intenció ha estat crear un ambient acollidor i màgic amb certs punts de misteri. 
L’inici del nivell té un aspecte similar al d’una llar gràcies a la decoració, als mobles 
i als llibres, però a mida que s’avança, s’arriba a la part de la sala de materials. A 
aquesta segona part s’entra a partir d’un descens per la prestatgeria, similar a un 
descens ‘als inferns’. Aquest camí físic simbolitza el camí emocional i mental que 
haurà de recórrer la jugadora ja que ha de desmantellar secrets foscos i ocults .  

La capa jugable manté els seus colors mentre que la sala de materials, on es realitzen 
els experiments, es veu de lluny amb molta menys saturació de color i només amb 
ombres d’objectes d’alquímia. Aquest disseny també té relació amb el missatge de 
l’espai: tot i haver-hi una aparença suau i innocent, s’amaga una història tèrbola.  
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Anàlisi cromàtic del túnel d’aigua 

El túnel d’aigua és el següent espai on apareixem després de resoldre el primer 
puzzle. Aquest espai és de “transició” de manera que serveix d’enllaç cromàtic entre 
l’espai anterior i el següent. Aquesta paleta de colors és més fosca que l’anterior 
però encara l’espai inspira màgia i suavitat. Això és degut a la llum del fons i dels 
bolets lluminosos i també gràcies a les formes, que deixen els cercles i les corbes 
tan marcades per començar a apropar-se a les línies més rectes. A més, els objectes 
de primer terme ja deixen la transparència i la seva foscor per ser totalment opacs.  

Aquest camí continua en la línia de descens tot i que es bifurca, hi ha un segon camí 
encara més profund pel qual no es pot passar fins més endavant.  

 

 
Anàlisi cromàtic de la Sala de Gàbies 
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Aquesta sala ha canviat totalment d’estètica en comparació amb la Sala de 
Materials. Per començar, la capa on es juga i s’interactua s’ha tornat totalment 
negre, a contrallum. Els colors predominants són el negre i l’escala de grisos. L’única 
saturació de color de què consta és amb tonalitats fredes i molt fosques. Ja 
destaquen totalment les línies rectes de les gàbies per sobre de les corbes i, 
finalment, els objectes a primer terme continuen sent totalment opacs però ara, a 
més, també amb línies rectes.  

 

 
 

Anàlisi cromàtic del Nivell Flashback I 

 

 

 
Anàlisi cromàtic del Nivell flashback II 
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Anàlisi cromàtic del Nivell flashback II 

El nivell flashback continua en la línia dels colors foscos, amb la capa jugable en 
negre i ressaltant les línies rectes i formes punxegudes. És a partir dels flashbacks 
que es va desmantellant la realitat oculta de manera que aquests records també 
tenen aquest to obscur i tenebrós. Dintre del mateix nivell hi ha un canvi progressiu 
de tons més freds a càlids que simbolitzen “l’alliberació” mental de la Purmiau.  

 

 
Anàlisi cromàtic de la Sala de la Puresa I 
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Anàlisi cromàtic de la Sala de la Puresa II 

 
 

 
Anàlisi cromàtic de la Sala de la Puresa III 

 

A la Sala de la Puresa s’hi pot accedir a partir del túnel d’aigua, després de resoldre 
puzzles de la Sala de Gàbies. Aquesta seria la part més profunda de totes, on es 
troben els secrets i les veritats. Aquí es tornen als tons blaus més vius en contrast 
amb negres i llums intenses, blanques i màgiques. La capa jugable deixa d’estar en 
negre i torna a tenir colors i llum. La llum es troba focalitzada en els espais per 
marcar un camí, és la llum qui està guiant constantment la Purmiau, una llum que 
simbolitza la veritat i la claredat mental. Finalment, a la Sala de la Puresa III hi ha un 
únic element destacable que per composició i per color és rellevant: la pedra 
filosofal. S’ha buscat el contrast entre el blau fred del fons amb la calidesa del 
vermell de la pedra, a més d’estar situada sobre un altar il·luminat.  

Així doncs, aquesta evolució artística va de la mà del progrés narratiu i el que busca 
és remarcar les sensacions. Totes les paletes cerquen una combinació de colors 
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harmoniosos, és a dir, aquells que estan a prop de la seva gamma cromàtica 
(Moreno 2012, 12). Hi ha dos colors dominants: el blau pels espais més màgics ja 
que simbolitza allò intangible i el món de les idees i el negre pels més tenebrosos ja 
que simbolitza allò cruel i dur. Hi ha un color conductor que va apareixent en petits 
detalls al llarg del prototip que és el violeta, que simbolitza la màgia i el misteri.  

 

 

 

7.2. Personatges 
 

 

 

La primera versió de la Purmiau era una més tètrica: sense ulls i tota de fusta amb 
més forma de cat real. Aquesta la vam descartar perquè: 1. volíem una estètica més 
cartoon 2. La Purmiau és en realitat una nena i volíem que transmetés més tendresa 
(per això els ulls i el cap són més grans) i 3. Els ulls són un tret característic de la 
protagonista, els ulls profunds i verds es veuen en la Purmiau i en l’Ona.  També 
vam canviar-li les formes i contorns, d’un més rectes i durs a uns molt més 
arrodonits. La tonalitat del marró de la fusta també la vam adaptar d’una més freda 
a una més càlida, precisament per voler fer-la un personatge molt més proper, 
tendre i suau.  

 

 

Concept art de la Purmiau 
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Hi ha una gran varietat de personatges. Al prototip no apareixen tots els que hi 
hauria en el joc final però hem volgut presentar quatre “amics/aliats” i quatre 
“enemics”. Per començar, a nivell cromàtic no hem volgut diferenciar-los gaire ja 
que al cap i a la fi tots són nens/es que no han pogut decidir el seu futur. El que sí 
els diferencia són els trets característics: els aliats tenen algun tret físic que serveix 
per identificar-los en veure els seus records en format de cinemàtica. En el cas de 
la Zoe és el conill, en el cas de la Noah són els petits pèls rojos, en el cas de la Hana 
la flor que duu al cap i en el cas d’en Joan la gorra i la seva motxilla trencada.  

 

Personatges aliats 

El que sí els diferencia és l’expressió. Els personatges aliats tenen uns ulls i uns 
gestos molt més tendres, propers i humans, mentre que els enemics tenen carència 
d’expressió i d’humanitat sobretot en la mirada. A nivell de guió, els enemics han 
perdut els seus records, la seva humanitat i tota la seva puresa després de patir els 
efectes dels experiments d’en Mendelev. És per això que a partir de la mirada o 
l’absència de mirada es reflexa el seu grau d’humanitat. Els personatges aliats encara 
mantenen alguns o la majoria dels seus records, els objectes que tenen guanyen 
cert simbolisme ja que és l’única cosa tangible que els permet sentir-se arrelats a la 
seva vertadera identitat. Físicament tenen els ulls més vidriosos, amb certa llum, 
fins i tot amb llàgrimes o expressions tendres; les seves formes també són més 
arrodonides.  
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Personatges enemics 

En canvi, els enemics tenen formes més rectes o amb punxes com són les dents, 
les urpes, els trossos de gel o les branques. Tenen absència d’ulls o, si els tenen, no 
tenen cap tipus d’humanitat.  

 

 

8.- Programació i 
prototipatge 

 

Com ja hem esmentat a l’apartat de metodologia, el nostre coneixement sobre Unity 
a l’hora de programar el prototip era escàs sinó nul, de manera que, inevitablement, 
diversos problemes van anar sorgint durant la programació del mateix. Entre 
aquests problemes es troben el següents:  

· El túnel d’aigua inicialment es trobava la mateixa escena que la sala de materials, 
però hi havia problemes a l’hora de canviar el moviment de la protagonista  de quan 
estava a terra a quan passava a estar dins l’aigua (seguia amb el mateix moviment 
que s’havia programat per fora l’aigua fins que topava amb alguna cosa). Per 
solucionar-lo vam decidir fer-ho en escenes diferents (com si fossin sales 
separades). 

· Una vegada disparaves, si tot seguit miraves cap a l’altre direcció, la bala de fusta 
canviava de direcció. Aquest error el vam poder solucionar canviant-ne el codi. 
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· Al nivell del flashback, on hi ha una ombra que avança de l’esquerra cap a la dreta 
de la pantalla i que al tocar-te et provoca la mort i es reinicia el nivell, enlloc de fer-
te morir et treia dos cors cada vegada que et tocava. Per solucionar-ho vam fer que 
una vegada et toqui fins que no hagin passat x segons no et pugui tornar a treure 
vida. 

· Hi ha zones on la col·lisió falla i et caus del mapa, i si no es reinicia el joc el 
personatge segueix caient infinitament. La solució per quan això passa ha estat 
col·locar una zona a sota de cada sala la qual en detectar la presència del personatge 
sobre aquesta fa que el nivell es reiniciï.  

· A la última sala dels nivells del flashback hi hauria d’haver una gàbia a la que entres 
i una vegada ets dins es tanca i cau a una zona que està més avall passant per una 
zona on hi ha punxes i has de construir plataformes per a que no et facin mal. Això 
no s’ha pogut fer per diversos problemes i s’ha canviat per unes plataformes 
inclinades que si no et mous el jugador va cap als pinxos. 

· Les cinemàtiques incrustades al prototip, dins de l’arbre de la puresa i de la sala de 
la pedra filosofal, havien de tenir les vores difuminades per tal de què es poguessin 
integrar millor amb el fons, però a l’hora d’importar els arxius, tot i que Unity permeti 
arxius mov, ens sortia l’error 0xc00d5212, el qual ens informava que podia ser que 
faltés algun còdec i, per tant, l’arxiu estigués danyat. Després de tornar a exportar 
i importar l’arxiu seguia apareixent l’error, de manera que vam decidir canviar el 
vídeo de format, fent visibles les vores que anteriorment s’havien difuminat. 

 

 

9.- Tests d’usuari  
Fes clic aquí per veure els vídeos dels tests d’usuari 

 

 

Durant el mes de maig, un cop ja vam tenir gran part del prototip realitzat amb totes 
les mecàniques i nivells principals és quan vam començar a apuntar els errors i 
problemes que consideràvem que els futurs usuaris es trobarien. Paral·lelament a 
això, s’anava actualitzant el prototip i anàvem introduint les animacions de cada 
personatge i altres detalls del disseny que en un inici no eren necessaris pel 
funcionament del prototip. Abans d’aquest prototip de més alta fidelitat vam anar 
testant aquestes mecàniques, la introducció d’enemics i construcció de nivells i 
plataformes en un de baixa fidelitat. Aquest consistia en un disseny molt simple fet 
amb línies i caixes negres sobre un fons blanc. 

Un cop vam tenir un prototip amb el qual estàvem contentes i consideràvem prou 
acabat vam començar a fer tests d’usuari. La versió que els usuaris van testar no va 

https://drive.google.com/drive/folders/1OtNBN847xybHdm-j7GxIThKIe77qHtJZ?usp=sharing
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ser la més actualitzada ja que faltava incorporar algunes animacions, vídeos, música 
i efectes sonors, però vam considerar que el que faltava no era essencial per provar 
l’efectivitat d’aquest ni impedia a l’usuari entendre menys els elements més bàsics 
de la història. 

Degut a la situació de confinament vam haver d’adaptar aquests tests de manera 
online, ja que el més ideal hauria estat destinar alguns dies per poder fer proves de 
manera presencial a diferents usuaris. El que vam fer va ser fer videotrucades a la 
vegada que l’usuari compartia la seva pantalla amb nosaltres i la gravava jugant, o 
bé érem nosaltres qui gravàvem. L’inconvenient de fer-ho així va ser que hi havia 
alguna interferència, retard en la connexió o erros i talls en les gravacions, però en 
general va funcionar prou bé. Per fer les gravacions vam utilitzar la pàgina web 
Loom o una eina interna que alguns ordinadors ja tenen instal·lada i permeten 
gravar la pantalla. Idealment, com ja hem dit, ho hauríem fet de manera presencial 
gravant la pantalla on veuríem els moviments de la jugadora i simultàniament les 
seves reaccions. La pàgina web esmentada permetia fer les dues coses a la vegada 
i hagués estat el que volíem fer, però al dependre de les habilitats i mitjans dels 
usuaris vam optar per gravar la pantalla amb aquest jugant. 

A l’hora de fer els tests d’usuaris vam fer una llista de preguntes i observacions que 
volíem veure si l’usuari era capaç de resoldre i detectar amb el fragment del joc que 
testava. Les preguntes les vam dividir en nivell tècnic, gràfic i narratiu. Dins d’aquest 
últim nivell vam plantejar qüestions com si entenien la missió del nostre personatge 
o si detectaven aquest missatge ocult de crítica a la nostra societat que volem 
transmetre. Cal mencionar que a l’usuari només se li donava la informació bàsica i 
aquesta pregunta requereix més estona de joc per tal d’entendre aquesta narrativa 
que es va desvelant poc a poc.  De totes maneres, gràcies a la interacció amb els 
altres personatges la majoria d’usuaris van poder arribar a la conclusió que aquests 
éssers fantàstics eren el resultat d’experiments i eren captius per alguna raó. 

A nivell gràfic ens vam centrar en qüestions d'orientació de l’usuari en el nivell i si 
el disseny aportava prou informació per si mateix per tal de saber com avançar. Un 
dels detalls a destacar va ser en el túnel d’aigua. En aquest nivell de transició l’usuari 
havia d’adquirir un objecte al següent nivell i tornar enrere per tal de desbloquejar 
la porta tancada. Aquesta es trobava en un passadís inferior al qual l’usuari no sabia 
com accedir. Després de veure aquest problema vam trobar la solució afegint 
bombolles d’aigua en el disseny per tal que es pogués  detectar aquest camí o 
obertura en el terra per on passar. 

Tots els usuaris van jugar versions similars del joc, fent petits canvis per arreglar 
bugs que sortien, per tal de partir amb igualtat de condicions i que els resultats 
fossin més fiables. De seguida vam veure problemes en el primer nivell, on 
necessitem interactuar amb un arbre per passar al següent espai. En aquest 
moment l’usuari no entenia què havia de fer ni detectava que l’arbre era un objecte 
interactuable; a més, quan se li indicava que hi havia d’interactuar tampoc entenia 
el funcionament del puzzle. El que havia de fer era interactuar amb la lletra “E” i 
construir l’arbre del centre seguint de referencia el de la dreta. Aquest té varies 
branques que van en diferents direccions i l’usuari havia d’entendre que només una 
de les branques era el camí correcte per avançar. Com era el primer cop que l’usuari 
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es trobava amb aquesta mecànica vam decidir que fos una interacció més guiada 
en forma de tutorial. Ens vam trobar un problema similar en el nivell dels flashbacks 
quan l’usuari ha d’activar les plataformes. Alguns d’ells van detectar que s’havien de 
crear i van obrir l’inventari esperant trobar alguna poció que ho fes, però en general 
no van saber com avançar. En aquest moment, idealment, hauríem introduït aquesta 
mecànica de crear estructures amb la tecla “Espai” de manera més simple i abans 
en el joc, però en el prototip hem optat per posar un missatge informant del poder 
(mecànica) nou de la Purmiau. 

Un dels altres canvis més destacats va ser la unificació de dues tecles que vam 
veure que creava confusió en els usuaris per la similitud de la seva mecànica. 
Aquestes eren la “E” per interactuar amb objectes o personatges i “Enter” que 
serveix per seleccionar i confirmar accions. Abans algunes interaccions estaven 
programades per fer amb “Enter” però vam veure que no era útil i vam decidir 
utilitzar només la “E”. Pel que fa el disseny, vam afegir alguna il·luminació o 
bombolles com a pistes visuals per guiar la jugadora. En el nivell del túnel no 
acabava de quedar clar que a la part superior dreta hi havia la sortida a la superfície 
i a nivell d’art vam decidir afegir llum per simular-ho. A més a més, en aquest mateix 
espai, a la part inferior esquerra trobem una obertura per passar al túnel inferior; 
perquè fos més fàcil de trobar vam decidir animar unes bombolles que l’usuari 
pogués detectar com a pista.  

En general cal dir que els tests van anar com havíem previst i els usuaris van tenir 
problemes en els llocs on ja ens ho esperàvem, com l’arbre, la creació de 
plataformes o el moment on han de prendre una poció per passar de nivell. Encara 
que algun ens va sorprendre la interpretació d’aquests escenaris més problemàtics 
i com pretenien salvar-los malgrat no saber com resoldre’ls correctament. Vam estar 
contentes al veure que el missatge de crítica que hem mencionat es transmet amb 
els diàlegs que es van crear al guió per quan la Purmiau interactua amb els 
personatges i la bona resposta al disseny i estètica del joc encara que faltessin els 
últims detalls al prototip utilitzat.   

A continuació podem veure els problemes desglossats amb més detall en aquesta 
taula. 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA RESUM DELS TESTS D’USUARI 
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#TEST T1 T2 T3 T4 Comentari 

Interfície 4 4 4 4 Entenen els símbols de les vides però no 
acaben de detectar el comptador 
d’estelles. 

Estètica 5 5 5 5 Observacions positives sobre l’art i 
l’estètica. 

Controls 5 5 5 5 Els apliquen correctament. 

Doble salt 5 3 5 4 Bona utilització encara que alguns els hi 
ha costat acostumar-se al control o 
trobar la velocitat de fer doble click per 
fer doble salt. Un cop detectat s’han 
acostumat ràpid. 

Interactuar “E” 4 4 4 5 Han entès bé la dinàmica. 

Inventari “I” 3 3 5 5 Han entès bé la dinàmica. Alguns l’obrien 
quan no sabien que fer perquè entenien 
que podria haver un objecte clau a 
utilitzar. Decisió d’incloure descripcions 
als objectes per facilitar el 
reconeixement. 

1.LABORATORI 

Comptador 
d’estelles 

2 

 

4 

 

3 

 

3 Costa detectar el comptador d’estelles 
fins que no disparen i veuen que baixen 
de número. No les utilitzen gaire ja que 
en el prototip un cop gastades no 
n’aconsegueixes més. 

Interacció amb 
l’arbre 

1 1 

 

1 1 No entenen que han d’interactuar amb 
l’arbre. Il·luminar l’arbre perquè ho 
detectin com a objecte interactuable. 

Construcció de 
l’arbre (puzzle) 

2 4 4 3 Confusió general. Alguns entenen que 
han de fer créixer un arbre però no 
entenen el sistema de camins on només 
n’hi ha un de correcte per passar de 
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nivell. Troben el camí per sort, al provar 
tots els possibles. 

Solució tipus tutorial (tenint en compte 
que és la primera mecànica d’aquest 
tipus)Un cop interactuem il·luminar el 
camí correcte a construir. 

2.SALA GÀBIES 

Interacció 
personatges 

5 4 3 5 Alguns usuaris pretenen interactuar amb 
tots i descobrir i altres només pretenen 
passar de nivell. Alguns pensaven que 
eren enemics i els evitaven al principi. 

Entén missatge 
animals engabiats? 

4 5 4 5 Entenen que són animals fantàstics que 
estan captius. Alguns mencionen que són 
experiments fallits. 

Palanca 5 5 5 5 Troben la palanca bé i la accionen. Pot 
crear confusió entre tecla “E” i “Enter” i 
hem decidit unificar dues tecles en una. 

Botiga 5 5 5 5 Entenen que la interfície que s’obre quan 
interactuem funciona com espai de 
compra-venta o intercanvi. Afegir 
descripció ítems per facilitar 
reconeixement + rètol “store” per fer-ho 
més evident 

3. TÚNEL 

Sortida túnel 5 2 4 2 Alguns entenen que han de seguir 
avançant cap a la dreta i entenen que es 
pot continuar si avançant cap a la part 
superior dreta. Per evitar confusió hem 
afegit llum per simular la superficie de 
l’aigua, sortida del túnel i entrada següent 
espai. 

Entrada inferior 3 3 3 3 Tots han trobat l’entrada però perquè 
estaven sobre, no perquè detectessin 
l’obertura. Decisió d’afegir bombolles per 
indicar l’entrada. 
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Desbloqueig 
porta  

5 5 5 5 Han detectat que necessitaven el corall i 
després han tornat per obrir la porta, 
accedint al inventari i seleccionant 
l’objecte. 

4. ARBRE PURESA 

Entrada 5 5 5 5 Ben detectada l’entrada il·luminada al 
següent nivell i el salt necessari per 
entrar. 

 

5. SALA PURESA 

Primera porta 5 5 5 4 Obren la porta correctament. Detecten 
que la caixa de música de l’inventari és la 
que permet obrir-la. Confusió amb la 
tecla “E” i ”Enter”. Unificar les dues 

Poció per il·luminar 2 2 3 4 Pretenen agafar la pedra, no saben com 
continuar. Alguns recorren a l’inventari 
com a solució i prenen una poció, però 
només després d’haver mencionat que 
l’espai està fosc. Incorporar missatge on 
es mencioni la foscor que impedeix 
avançar i posar descripció als objectes 
per facilitar la relació.  

 

6. FLASHBACKS 

Persecussió de la 
foscor 

5 5 5 5 Noten la dificultat més alta del nivell però 
el poden passar. Hi ha problema de 
col·lisions que ha estat recorrent i difícil 
d’arreglar. Ajupir-se en el pas 

estret 
5 5 5 5 

Creació/activació 
de plataformes  

1 1 1 3 No entenen que poden crear plataformes 
amb “Espai”. Només un detecta que ha 
d’activar-les però recorre a l’inventari per 
prendre’s una poció esperant que ho 
solucioni. Deixar la primera plataforma 
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creada i posar missatge a l’inici del nivell 
sobre aquest poder nou. (Entenem que 
en el joc complet seria de manera 
progressiva i haurem d’incorporar 
aquesta mecànica abans de manera més 
simple perquè l’usuari després ho detecti 
i apliqui allò après) 

Obstacle a destruir 2 4 4 5 La majoria han detectat el disseny de 
branques com un obstacle a destruir amb 
l'atac a curta distància.  
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10.- Teaser 
Fes clic aquí per veure el teaser 

 

A part del prototip final, vam decidir presentar un teaser per acompanyar-lo on 
s’explicaria la història del videojoc. En un inici vam pensar en allò que volíem mostrar 
i explicar i quines part preferíem que restessin un misteri per tal que la jugadora 
tingués ganes de jugar al nostre joc i explorar-ne la història més profundament. 
Primer de tot, va ser feina de direcció (Txell) i guió (Alba) en posar-se d’acord per 
construir aquesta narració. En un inici no havíem pensat en afegir-hi veu en off, així 
que ens vam limitar a parlar de la part visual. 

Un cop fet això, vam decidir que era feina de direcció pensar en els plans que 
s’haurien de dibuixar a Photoshop per després animar-los en After Effects i que 
cobressin vida. L’art que vam utilitzar pel teaser és el mateix que el que trobem en 
les cinemàtiques del prototip. Es tracta d’un dibuix digital, més realista, però no 
massa detallat per donar-li un efecte de pintura d’oli, més difuminat i eteri. Un art 
que evoqués més a la reminiscència que al present. Durant setmanes vam estar 
dibuixant els plans que necessitàvem per realitzar el primer animàtic. Una seqüència 
amb les escenes no del tot animades. Eren moviments més bàsics fets en el mateix 
Photoshop amb l’eina de la “línia del temps” i exportats com a GIF animat.  

Els problemes van arribar en aquest primer muntatge bàsic de plans. Ens vam 
adonar que les escenes que apareixien no ajudaven massa a entendre la història a 
algú que no la coneixia i potser no eren tan significatives com ens pensàvem. En 
aquell moment, vam decidir fer un replantejament de direcció de tot el teaser i vam 
fer canvis en el guió i direcció. Com encara teníem temps vam crear una paleta de 
colors de la qual partir de nou, ja que coincidíem en què l’estètica general no era 
prou cohesionada, a més a més vam descartar plans i vam fer-ne de nous.  Vam 
estar d’acord que faltaven més plans generals per situar a l’espectadora en aquest 
món i veiés una representació física que l’ajudés a imaginar-se la història. Un 
exemple seria el primer pla del Mendelev en el laboratori o el circ. També vam veure 
que faltava il·lustrar el moment de la transformació de la Purmiau de gata a gata de 
fusta de la qual parteix el videojoc i vam optar per veure-ho representat en la 
silueta. En el primer dibuix veiem les corbes i el pèl i en el segon aquesta 
“transformació del pelatge en plaques de fusta” ho veiem representat en la seva 
ombra composta per costats rectes i vèrtex.  

Un cop vam solucionar temes de guió, la Sílvia va començar l’animació amb After 
Effects. En aquesta fase ens vam trobar amb un altre gran problema. No tots els 
dibuixos els havíem dibuixat per capes, així que en el programa no es podien animar 
com havíem pensat. Alguns dibuixos els vam tornar a refer, d'altres, a causa de la 
falta de temps, vam animar-los d'altres maneres. Malgrat aquest entrebanc, vam 
finalitzar les animacions amb temps per poder muntar el teaser amb un cert marge 
respecte la data d’entrega. Vam començar a fer animacions més complexes amb 

https://www.youtube.com/watch?v=pfdx77vXEpw&feature=emb_logo
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After Effects, i vam afegir efectes visuals emprant càmeres i llums per tal de crear 
transicions fluides per lligar cada escena i crear una composició coherent. 

Paral·lelament, ens vam encarregar d’escriure la veu en off que en un principi no 
pensàvem utilitzar, ja que vam veure que les imatges per sí soles no eren prou 
esclaridores com per entendre la història. Vam fer varies versions de la veu en off 
fins que ens vam decidir per la darrera i després vam començar a buscar la veu del 
nostre teaser, que finalment va ser la d’en Claudi, un actor amb qui es va posar en 
contacte l’Alba. De seguida vam tenir els primers tests de veus i els vam incorporar 
al nou muntatge que estàvem animant per veure quina ens agradava més i, també, 
per fer els canvis necessaris per tal de quadrar a la perfecció la narració amb allò 
visual. 

El teaser va ser un dels elements que vam anar desenvolupant al llarg dels últims 
mesos un cop vam tenir el guió per la història definitiu i no va ser fins les últimes 
setmanes que el vam poder tancar. Una de les raons principals va ser perquè vam 
decidir comptar amb imatges del prototip, i aquest anava patint actualitzacions 
contínuament degut a què s’anava afegint nou material i se solucionaven els bugs 
trobats. A més a més, com ja hem dit, la BSO del nostre videojoc ha estat molt 
important per transmetre l’ambientació que volem en cada moment, i en el teaser 
va ser igual. El nostre compositor va arribar a compondre alguna cançó nova pel 
teaser i això va fer que el tancament d’aquest s’allargués, ja que vam anar polint 
detalls fins l’últim moment. 

Per últim, la Sílvia va unir al Premiere tot el que havíem creat. Aquesta fase final va 
consistir en perfeccionar les transicions entre les cinemàtiques i els nous vídeos del 
gameplay del prototip, la veu en off i  la música. Vam crear moltes versions fins que 
vam arribar al resultat final. L’Ariadna va realitzar la postproducció de so amb la veu 
i la música. Aquest va ser exportat i seguidament vam crear els subtítols tant en 
anglès com en castellà. D’aquesta manera el teaser final del qual estàvem tan 
satisfetes podia arribar a un major nombre de gent trencant la barrera de la llengua.  
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11.- Procés de 
creació  

 11.1. Plataforma: web i 
instruccions del prototip  

https://thewoodencat.wordpress.com/ 
 

 

La idea de la web va sorgir arrel de la situació de confinament. L’Ariadna es va 
encarregar de la part visual, de l’estructura i de la programació de la web. Primer, 
necessitàvem una plataforma per facilitar el descarregar-se el prototip jugable per 
fer els tests d’usuari ja que no es podrien fer de manera presencial. Segon, com no 
es podria realitzar el pitching final on explicar el procés, crear la web podria suplir 
les necessitats que cobria l’exposició oral. Tercer, va néixer de la voluntat de poder 
presentar i explicar tot el projecte en el qual hem estat dedicant tant de temps. I, 
quart, vam voler tenir present tota l’experiència de l’Usuari, és a dir, l’abans i el 
després de jugar al joc.  

Hauríem volgut fer-la en tres idiomes (català, castellà i anglès) però la plataforma 
de Wordpress no permet aquesta opció de manera gratuïta. Això seria un aspecte 
a canviar dins la perspectiva de futur.  

L’estructura de la web és senzilla, es divideix en tres parts segons les pestanyes del 
menú: Start és on s’explica una mica què és el projecte: està el teaser de presentació 
i l’opció per descarregar-lo i jugar-lo. After the game conté el making-of, el 
desenvolupament per departaments i la playlist de la BSO. Vam pensar que 
l’experiència d’usuari es veuria més enriquidora amb aquest contingut adicional 
posterior al prototip. I About us permet presentar-nos a nosaltres mateixes i dir qui 
ha participat en què exactament. A més, permet també posar-se en contacte amb 
nosaltres per intentar “compensar” el possible feedback i preguntes que hauríem 
rebut en el cas d’haver realitzar el pitching. 

Vam voler afegir instruccions en català, castellà i anglès abans de jugar al prototip 
per tal de saber quins eren els controls, com s’organitzava l’espai i la dinàmica de 
joc a més de saber com s’havia de descarregar el prototip per poder-lo jugar. Vam 
inspirar-nos en els jocs que venen en caràtula amb les instruccions, tot i que ara, 
normalment, s’aprèn a jugar dins el joc, fita que també hem volgut assolir.  

 

https://thewoodencat.wordpress.com/
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11.2. Making-of 
Fes clic aquí per veure el making-of 

 

 

La idea del making-of també va sorgir durant el confinament. Com ja teníem tot un 
registre del procés i molts vídeos i contingut que ens havíem passat entre nosaltres 
per informar-nos del procés i avenços de cada departament, l’únic que faltava era 
narrar, gravar el que ja teníem per escrit i muntar-ho. L’Ariadna es va encarregar 
d’aquesta tasca.  

El making-of sorgeix per suplir també les necessitats del pitching a banda de 
permetre enriquir l’experiència de l’usuari a partir de mostrar els primers esbossos 
i tota l’evolució més enllà de la memòria.  

Aquest tipus de continguts respecte el procés de desenvolupament dels videojocs 
es troben presents en altres videojocs amb un bon posicionament dins de la 
indústria, com ara al videojoc Gris, de Nomada Studio. 

 

 

  

11.3. BSO 
Fes clic aquí per escoltar la playlist de la BSO 

 

 

 

Tota la banda sonora l’ha realitzada en Dani Cárdenas, un amic músic extern fora 
de la Universitat. L’Ariadna ja havia fet altres col·laboracions amb ell fora d’aquest 
projecte i en quant li vam comentar la nostra idea s’hi va afegir de seguida. 

Després de les reunions internes de grup, vam quedar amb ell per explicar-li de què 
anava el videojoc. Li vam fer una primera llista de músiques/cançons que 
necessitaríem amb paraules clau perquè se’n fes una idea: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNZ2oAnVhA
https://www.youtube.com/watch?v=WcKcVDO3PxY&feature=emb_logo
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MÚSICA PROTOTIP  

Sala de la Puresa  Màgic, suau, hipnòtic 

Sala Gàbies a) Part I: Creepy, tenebrós, fosc, lent 
b) Part II: Creepy melancòlic, trist, dissonant  
c) Versió de lluita de l’anterior: Una mica més ràpida i intensa 

Botiga  Màgic, dinàmic, aventura  

Sala Materials  Màgic, alquímia, dinàmic, fosc 

Menú  Màgic, aventura, dinàmic 

MÚSICA TEASER  

Teaser Circ, dinàmic, màgia, tenebrós, èpic 

Crèdits Suau, màgic 

 

No obstant, el prototip va canviar, es va afegir un altre nivell (el nivell flashback) i la 
botiga va quedar integrada dins la sala de gàbies. Anàvem actualitzant al Dani de 
tot i passant-li l’art a mida que s’anava tenint perquè també pogués ambientar-se. 
La creació de la BSO era totalment lliure, confiàvem plenament en el seu criteri i 
vam quedar molt contentes amb els seus resultats, va haver-hi una gran sincronia 
entre les seves creacions i les sensacions que volíem generar.  

El procés de creació consistia en, després de totes les reunions, fer la composició 
en el programa Cubase i passar-nos-ho. L’única modificació que es va fer va ser de 
la música de la Sala de la Puresa, necessitàvem que la música comencés i acabés 
d’una manera que pogués permetre generar un loop i estar present tota l’estona. 
Després, totes les composicions ja les va crear així directament.  

Pel que fa al teaser, la música la va crear directament a mida després de passar-li 
l’arxiu muntat. Finalment, en el muntatge vam voler introduir part de cançons que 
també s’escoltarien en el prototip per guanyar dinamisme.  
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11.4. Calendari i memòria 
 

 

 

Vam començar a organitzar-nos mitjançant la memòria (annex 2), un document en 
el qual fèiem un seguiment dels dies de reunió, amb qui les fèiem, els temes que 
tractàvem i quines conclusions n’extrèiem. Aquest mètode ha estat perfecte per 
poder ser conscients de totes les taques que havíem de fer i quines ja estaven fetes. 
Altrament, vam pautar un calendari (veure annex 1) per poder organitzar a llarg 
termini tot el projecte. Aquest calendari tenia en compte les necessitats personals 
de l’equip, estava organitzat per setmanes per tal que cadascuna pogués adaptar el 
seu horari com millor li convenia. També es tenia en compte les setmanes 
d’avaluacions de manera que vam organitzar la major quantitat de volum de treball 
fora d’aquestes dates.   

Tot i així, es van haver de realitzar alguns canvis. Primerament, es va anul·lar el 
primer taller d’interactius i el segon consistia únicament en una xerrada i una reunió 
amb en Josué Monchan.  

Totes les dates eren realistes i assequibles tot i que el teaser es va endarrerir més 
del programat. Vam trobar molts errors a la primera versió i vam haver de 
reestructurar-ho tot de nou, però tot i així, hi havia temps de marge per assolir-ho.  

D’altra banda, l'organització del prototip ja tenia en compte un temps de millores i 
canvis de manera que el prototip el vam finalitzar un mes abans de l’entrega final. 
Durant aquest temps hem pogut fer més tests d’usuari i millores.  

Finalment, la situació de confinament també va modificar el calendari establert ja 
que les situacions personals havien canviat considerablement. De la mateixa 
manera que algunes tasques es van tornar repartir, donat que teníem inconvenients 
tecnològics que es podrien haver superat amb les eines proporcionades per la 
Universitat, però que ja no eren assequibles.  
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12.- Projecció de 
futur 

 

 

L’Alba es va posar en contacte amb en David Garcia, treballador dins del sector dels 
videojocs amb la seva pròpia empresa, per tal que ens expliqués com funcionava el 
sector. Després de tenir una reunió de grup en base a les motivacions personals 
vers aquest projecte, vam prendre certes decisions.  

Per començar, volem ser realistes i la situació del Covid-19 ha canviat molt la 
situació econòmica i social actuals. No obstant, volem ser optimistes i veure de 
quina manera ens podem adaptar a aquesta situació. Per començar, es realitzaran 
modificacions de l’equip: la Txell es desvincularà del projecte perquè les seves 
motivacions van més encaminades al món cinematogràfic, la Sílvia deixaria 
d’ocupar-se del disseny de nivells per dedicar-se totalment a l’animació, l’Alba 
continuaria encarregant-se del guió tot i que aquesta part ja és molt sòlida, i se 
n’encarregaria totalment del càrrec de la producció, i finalment, l’Ariadna es 
dedicaria totalment al disseny gràfic i deixaria els altres càrrecs.  

Això ens porta a la necessitat d’engrandir l’equip, per això volem potenciar les 
xarxes socials, promocionar-nos i realitzar un Verkami per poder invertir uns mínims 
en el salari de l’equip. Volem ser realistes i sabem que la implicació dels membres 
de l’equip és més gran que la seva compensació econòmica que podrem oferir però 
esperem buscar altres estudiants que busquin millorar el seu portfoli i estiguin 
interessats. La manera de mantenir més fidelitat i implicació en el projecte, a més 
de motivació, és mitjançant una compensació econòmica. Els nous/ves integrants 
els/les podríem trobar a partir de plataformes com Stratos o coneguts/des dels 
quals tinguem recomanacions.   

Tenim plantejat adaptar els horaris a les necessitats individuals. No pot ser un 
projecte en el qual invertir el 100% del nostre temps ja que volem continuar 
estudiant i treballant. No obstant, la idea és involucrar-nos complint uns mínims 
establerts. També, la situació de la Covid i la no-presencialitat pot permetre 
l’adaptació d’aquests horaris i que cadascú treballi des de casa quan millor li vagi.  

La finalitat és aconseguir un Vertical Slice, és a dir, un tros del videojoc totalment 
definitiu i d’alta qualitat.  Un cop aconseguida aquesta fita, que encara trobem 
bastant llunyana, volem presentar aquest projecte a festivals i esdeveniments 
propers com Gamelab i Madrid Gaming Experience per tal de poder trobar la 
manera de continuar finançant-lo.  
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13.- Bibliografia i 
fonts 

 
 

 

Aquest apartat vol ser un petit recull de la informació que hem anat trobant i que 
ens ha estat útil a nivell teòric, però també a nivell pràctic per poder aprendre a 
crear el nostre videojoc.  

 

o GAMEPLAY: CULTURA DEL VIDEOJUEGO. Exposició del CCCB 
(https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/gameplay/232349)  

o INDIE GAME: THE MOVIE (2012)  

o JONKERS, Diorgo. How to design levels for a platformer. (4 Juliol 2011). 
Dev.Mag - A game development magazine  http://devmag.org.za/2011/07/04/how-
to-design-levels-for-a-platformer/ 

o MORENO, Víctor Manuel (2012). Psicología del Color y la forma. 
Universidad de Londres. https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/psicologia-
1.pdf 

 

Tutorials 
 

o Cómo crear una animación con varias imágenes en Photoshop (2017) 
Tripiyon Tutoriales – Photoshop en español 
https://www.youtube.com/watch?v=kYG-hfPqA1s&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-
o366V1eaX4zxEwcWx&index=5 

o Cómo MEJORAR tu VOZ en Premiere FÁCIL!! (2018) RunbenGuo 
https://www.youtube.com/watch?v=j8AsG1BQUck&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-
o366V1eaX4zxEwcWx&index=6 

o Truco para Crear Efecto de Luz FÁCIL en Photoshop (2019) Pixel 40. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mo5IqYwm344&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-
o366V1eaX4zxEwcWx&index=9&t=284s  

 

 

 

 

https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/gameplay/232349
http://devmag.org.za/2011/07/04/how-to-design-levels-for-a-platformer/
http://devmag.org.za/2011/07/04/how-to-design-levels-for-a-platformer/
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/psicologia-1.pdf
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/psicologia-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kYG-hfPqA1s&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-o366V1eaX4zxEwcWx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kYG-hfPqA1s&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-o366V1eaX4zxEwcWx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j8AsG1BQUck&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-o366V1eaX4zxEwcWx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=j8AsG1BQUck&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-o366V1eaX4zxEwcWx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Mo5IqYwm344&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-o366V1eaX4zxEwcWx&index=9&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=Mo5IqYwm344&list=PLB_tGnx5dmR6WjY-o366V1eaX4zxEwcWx&index=9&t=284s
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ANNEX 



ANNEX 1. CALENDARI 

GENER 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 
Entrega 
actualitzada 
pel taller de 
guió 

23 
 

24 25 26 
Actualització 
als tutors 

27 
Obertura del 
Taller guió 

28 
Taller guió 
// Prototip 
programat 
versió 1 

29 
Taller guió 

30 
 

31 
Taller guió 
reunió (matí) i 
tancament del 
taller 

  

 

FEBRER 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge 

     1 2 
Actualització 
als tutors 

3 
Art i animació 
prototip 
//Storyboard 
prototip 

4 
Art i animació 
prototip 
//Storyboard 
prototip 

5 
Art i animació 
prototip 
//Storyboard 
prototip 

6 
Prototip 
programat 
versió 1 

7 
Storyboard 
prototip 

8 
Storyboard 
prototip 

9 
Actualització 
als tutors 

10 
Art i animació 
prototip 
//Cinemàtiqu
es prototip 

11 
Art i animació 
prototip 
//Cinemàtiqu
es prototip 

12 
Art i animació 
prototip 
//Cinemàtiqu
es prototip 

13 
Prototip 
programat 
versió 1 

14 
Entrega 
actualitzada 
pel taller 
d’interactius 

15 16 
Actualització 
als tutors 

17 
Organització 
de guió 

18 
Organització 
de guió 

19 
Taller 
Interactius: 
general 

20 
Taller 
Interactius: 
reunió 

21 
Organització 
de guió 

22 23 
Actualització 
als tutors 

24 
Storyboard 
teaser 

25 
Storyboard 
teaser 

26 
Storyboard 
teaser 

27 
Storyboard 
teaser 

28 
Storyboard 
teaser 

29  

 



MARÇ 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge 

      1 
Actualització 
als tutors 

2 
Art i animació 
teaser 

3 
Art i animació 
teaser 

4 
Art i animació 
teaser 

5 
Art i animació 
teaser 

6 
Art i animació 
teaser 

7 8 
Actualització 
als tutors 

9 
Pre-Avaluacio
ns 

10 
Pre-Avaluacio
ns 

11 
Pre-Avaluacio
ns 

12 
Pre-Avaluacio
ns 

13 
Pre-Avaluacio
ns 

14 
 

15 

16 
Avaluacions 

17 
Avaluacions 

18 
Avaluacions 

19 
Avaluacions 

20 
Avaluacions 

21 
 

22 

23 
Avaluacions 

24 
Avaluacions 

25 
Avaluacions 

26 
Avaluacions 

27 
Avaluacions 

28 
Art i animació 
teaser 

29 
Art i animació 
teaser 

30 
Muntatge 
teaser V1 

31 
Muntatge 
teaser V1 

     

 

ABRIL 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge 

  1 
Muntatge 
teaser V1 

2 
Muntatge 
teaser V1 

3 
Muntatge 
teaser V1 

4 5 
Actualització 
als tutors 

6 
Art i animació 
prototip 
// Guió versió 
final 1 

7 
Art i animació 
prototip 
// Guió versió 
final 1 

8 
Art i animació 
prototip 
// Guió versió 
final 1 

9 
Art i animació 
prototip 
// Guió versió 
final 1 

10 
Art i animació 
prototip 
// Guió versió 
final 1 

11 12 
Actualització 
als tutors 

13 
Programació 

14 
Programació 

15 
Programació 

16 
Programació 

17 
Programació 

18 19 
Actualització 
als tutors 

20 
Prototip  final 
versió 1 

21 
Prototip  final 
versió 1 

22 
Prototip  final 
versió 1 

23 
Prototip  final 
versió 1 

24 
Prototip  final 
versió 1 

25 26 
Actualització 
als tutors 

27 
Guió versió 2 

28 
Guió versió 2 

29 
Guió versió 2 

30 
Guió versió 2 

 
 

  

 



MAIG 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge 

    1 
Guió versió 
final 2 

2 3 

4 
Muntatge 
teaser V2 
 

5 
Muntatge 
teaser V2 
 

6 
Organització 
pitch guió 

7 
Organització 
pitch guió 

8 
Organització 
pitch guió 

9 10 

11 
Organització 
pitch guió 

12 
Organització 
pitch guió 

13 
Pitch de 
presentació 
dels projectes 
de guió 

14 
Prototip  final 
versió 2 

15 
Prototip  final 
versió 2 

16 17 

18 
Prototip  final 
versió 2 

19 
Prototip  final 
versió 2 

20 
Prototip  final 
versió 2 

21 
Prototip  final 
versió 2 

22 
Lliurament 
prototip 
actualitzat 
(Cesc) 

23 24 

25 
Lliurament 
guió 
actualitzat 
(Piti) 

26 
Organització 
pitch 
interactius 

27 
Organització 
pitch 
interactius 

28 
Organització 
pitch 
interactius 

29 
Organització 
pitch 
interactius 

30 31 

 

JUNY 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge 

1 
Pitch de 
presentació 
dels projectes 
d’interactius 

2 
 

3 
 

4 
Tutoria Piti 
 

5 
Tutoria Cesc 

6 7 

8  
Repàs 
documents 
d’entrega 

9 
Repàs 
documents 
d’entrega 

10 
Repàs 
documents 
d’entrega 

11 
Repàs 
documents 
d’entrega 

12 
Repàs 
documents 
d’entrega 

13 14 

15 
Repàs 
documents 
d’entrega 

16 
Repàs 
documents 
d’entrega 

17 
Repàs 
documents 
d’entrega 

18 
Repàs 
documents 
d’entrega 

19 
Lliurament 
final TFG  

20 21 

 



ANNEX 2: MEMÒRIA 

 

SEGUIMENT THE WOODEN CAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  ACTIVITAT  MEMBRES  ESPAI  COMENTARIS 

17 maig Ideació i plantejament de Preprojectes 
Interactiu i Guió 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

 
UPF 

 

 
 
 

24  juliol 

 
 
 

Primera Reunió amb Tutor d’Interactius 
(Cesc) 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Francesc Vilanova 

 
 
 

BCN 

Fer Narrativa d’Usuari 
Referents i informació: 

Documental Passage: https://youtu.be/Vj-8C2misj0 

Llibre creació de les emocions en videojocs:  

·https://www.amazon.com/Creating-Emotion-Games-Craft-Emotioneering/dp/1592730078  

Per la narrativa 

· https://www.gamasutra.com/  

·https://www.gameinformer.com/feature/2019/04/09/the-rise-and-fall-of-telltale-games  

· http://revistaedge.com/producto/edge-10/ 

 
 
 

29 juliol 

 
 
 

Primera Reunió amb Tutor de Guió (Piti) 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 
Pere Espanyol 

 
 

UPF 

Recomanacions:  

· Fer Narrativa d’Usuari  

· Bíblia de personatges 

Idees: 

· Jugar amb els flashbacks (que provoquin expectativa)  

* Una poció per tornar al passat en el moment en què van enganxar a la Purmiau  

 
 

 
4 agost 

 
 

 
Reunió de grup 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

 
 
 

Skype 

Conclusions: 

· Fer videojoc 2D de plataformes sense gaire enemics (més sigil) 

Nous referents: 

· Anime Danganronpa: canvi d’estil del dibuix. 

· Limbo: plataforma  

· Unravel: estètica, 2D que aparenta 3D 

 

https://youtu.be/Vj-8C2misj0
https://www.amazon.com/Creating-Emotion-Games-Craft-Emotioneering/dp/1592730078
https://www.gamasutra.com/
https://www.gameinformer.com/feature/2019/04/09/the-rise-and-fall-of-telltale-games
http://revistaedge.com/producto/edge-10/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 agost 

 
Reunió de grup 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Skype Bíblia de la Purmiau 

2-5 setembre Reunió de grup Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Skype Narrativa d’Usuari (inici de joc) 
Preparació presentació de projecte 

 
10 setembre 

 
Presentació de Preprojecte 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 

 
UPF 

Nous referents aportats per l’Oliver: 
Cinematic platformer (subgènere de plataformes): Another World / Flashback 
Records jugables: Fahrenheit (Quantic Dream) i What remains of Edith Finch 
Informació disseminada: Gènere “ Walking simulators” 

 
12 setembre 

 
Reunió de grup 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

 
Skype 

Conclusions: 
· Els records no són jugables però el flashback (record) i el nivell jugable tenen 
relació.  
· Avançar guió: Organització de l’estructura argumental de tot el videojoc.  
· Narrativa d’Usuari (primer acte) 

 
16-19 setembre 

 
Reunió de grup 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
Skype 

· Primers dibuixos de personatges (Purmiau, Ona i Bruno) 
· Nova integrant de grup: Txell 
· Organització de grup mitjançant l’App Asana 
· Elaboració del document de “Projecte Final” de l’itinerari de guió 

20 setembre Entrega projecte final (guió) Alba Sorribes Mail  

 
 

30 setembre 

 
 

Segona Reunió amb Tutor de Guió (Piti) 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Meritxell Tomàs 
Pere Espanyol 

 
 

UPF 
 

Propostes: 
· Que la jugadora esculli opcions narratives 
· Que es vegin els flashbacks de fons  
Conclusions: 
· Pensar mecàniques dinàmiques dels nivells, mecàniques d’atac (tira astelles?) 
· Quin paper té en Mendelev? 
· Pensar passos dramàtics 

 
 
 
 

30 setembre 

 
 
 
 

Segona Reunió amb Tutor d’Interactius 
(Cesc) 

 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 

Meritxell Tomàs 

 
 
 
 

BCN 

· Narrativa d’usuari més detallada de l’experiència de la jugadora.  
· Buscar un concepte més trencador que les pòcimes  (Ex Llàgrimes de 
nens/records). 
· Associar la part funcional a la part narrativa (quan prens una poció, les coses 
també es transformen).  
· Quin és el missatge? La crueltat animal? Ex. I si el jugador fa alto que maltracta 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesc Vilanova animals i després el tema de fons és aquest?  
A nivell visual: Combinar les estètiques a l’extrem  
· Color script (paleta de colors de les escenes més importants)  
· Concept art.  

 
 

30 setembre  

 
 

Reunió de grup 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
 

Skype 

REPARTIMENT DE CÀRRECS:  Guió - Alba; Direcció de cinemàtiques - Txell;  Art - 
Ariadna; Disseny i programar - Sílvia 
PROPOSTES/PREGUNTES: Programar per PC o per Tablet? Com serien les 
mecàniques dels minijocs? Com i quin tipus de Prototip volem fer (i és realista)? 
PROGRAMES PER PROGRAMA: Unity (per PC i Tablet); Buildbox (Mòbil IOS). Pago.; 
GameMaker Studio (fàcil i per Mòbils en 2D).  

 
9 octubre 

 
Reunió de grup 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
Skype 

Preparació del document necessari per al primer taller de l'itinerari de guió. 

21-28 octubre Taller de guió Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 

Meritxell Tomàs 
David Pastor 

 
UPF 

· Treballar la lògica interna i els personatges: Quin és el motiu d’en Mendelev? 
Buscar quelcom més interessant que vendre els animals. Per què l’Ona? Té alguna 
moraleja final? Quin és el seu arc i el seu viatge? Quina és la història del Mendelev? 
Per què segresta nens? 
· Mecàniques: Pocions? Tot són pocions? Per què va provant pocions aleatòries per 
tornar a ser de fusta?(ex. rellotge per anar al passat) 

27 octubre Reunió de grup Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 

Meritxell Tomàs 

UPF Treballar la profunditat i la història d’en Mendelev (El Mendelev és immortal i el 
que vol és morir, necessita crear un fènix perquè només un ésser immortal el pot 
matar. Per crear-lo necessita la puresa dels nens).  

28 octubre Presentació ESUP Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 

Meritxell Tomàs 

UPF Possible sinergia amb l’Oscar Subirats i en Sergi Olives 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 octubre 

 
 
 

Tercera Reunió amb Tutor de Guió (Piti) 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Pere Espanyol 

 
 
 
 

UPF 

· Potser no cal saber perquè en Mendelev és dolent sinó la relació que té amb la 
Purmiau. Un passat massa profund del Mendelev s’ho menja tot. 
· Com pillem l’espectadora? Mitjançant expectatives? Decidint? Amb emocions? 
· Que la Purmiau i en Mendelev vulguin “competir” per aquell objecte per anar al 
passat. 
· Que la Purmiau pugui anar al futur per prendre-li la poció per tornar al passat al 
Mendelev.  
· Per què l’Ona és la primera? No cal una resposta superjustificada. Ex. Perquè 
l’Ona és una nena que fa soroll i li molesta 
· Necessites completar el puzzle (agafes peces de cada flashback) i quan ho tens, es 
converteix en un portal per sortir del laboratori.  
·Cal pensar la part del circ i la seva estructura  

 
30 octubre 

 
Primera Reunió amb ESUP 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Óscar Subirats 

Sergi Olives 

 
 

Poblenou 

Cal saber si podem tenir dos enginyers. 

 
 
 

 
 

30 octubre 

 
 

 
 
 

Tercera Reunió amb Tutor d’Interactius 
(Cesc) 

 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Francesc Vilanova 

Óscar Subirats 
Sergi Olives 

 
 
 
 
 
 
 

Poblenou 

· Utilitzar recursos que ja tenim per explicar coses enlloc d’afegir coses 
· En els videojocs hi ha variacions d’una mecànica que es va complicant  
· Alinear més narrativa i jugabilitat, els flashbacks potser són pegote 
· Què vols que l’usuari senti experimentant la història? Quines són les accions clau 
que ha d’experimentar l’usuari?  
· I si la Purmiau intenta evitar que el Mendelev segresti a un nen? I si la Purmiau va 
retrocedint en el passat per anar evitant que el Mendelev rapti nens?  
· Organitzar la història perquè no sigui lineal sinó circular (a través del mapa i 
llocs/moments claus) 
· Veure a l’inici que hi ha un circ on no pots accedir-hi 
· Que la Purmiau matí un nen-impacte emocional  
· Triar una estructura de joc ja feta 
· User narrative - fer un nivell, què és? Un flashback jugable?  

31 octubre Realització de la Narrativa d’Usuari - - Primera versió narrativa d’usuari 

 
 

5 novembre 

 
 

Conversa amb ESUP 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

- El Sergi es desvincula del projecte i oficialment l’Óscar esdevé membre de The 
Wooden Cat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meritxell Tomàs 
Óscar Subirats 

Sergi Olives 

 
 
 
 

7 novembre 

 
 
 
 

Reunió amb l’Oliver i GDD 

 
 
 
 

Oliver Pérez 

 
 
 

 

 
 

Poblenou 

· Debat sobre les mecàniques principals del videojoc 
· Qualitats de la fusta: variants de tipus de fusta (habilitats tàctiques segons la fusta 
· Identificar/crear 4 o 5 situacions de joc on es fa la relació entre plataformes i 
jugabilitat en relació amb la fusta 
· Interacció de fusta amb altres objectes (que es pugui muntar amb altres peces de 
fusta, crafting) i no abusar de l’upgrade 
· Puzzle (ex. Little Big Planet): Disseny de puzzles dins plataformes 
· Relació de la fusta amb l’entorn (foc al voltant, què faria el gat?) 
· 5 elements = 5 bosses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunió de Grup 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skype 

Reorganització de rols de grup: 
· Sílvia (Directora de disseny de jugabilitat i ajudant d’art i ajudant de XXSS) 
· Òscar (Programador) 
· Ariadna (Directora d’art i ajudant de producció) 
· Txell (Directora i realitzadora de les cinemàtiques, i ajudant d’art i ajudant de 
disseny de jugabilitat) 
· Alba (Guionista, productora, i ajudant d’animació en les cinemàtiques) 

● Producció: comunicació interna i externa (correus, whatsapps, trucades), 
organització i calendari (reunions, entregues), supervisió de la 
memòria… 

● Guió: biblia narrativa, personatges, paratextos, diàlegs i textos dins del 
videojocs…  

● Art: personatges, ambients, objectes, UID 
● Direcció i realització: storyboard cinemàtiques, ideació del teaser, 

animació cinemàtiques, control de les XXSS 
● Disseny de jugabilitat: biblia de mecàniques, narrativa d’usuari 
● Programació: unity 

Per la propera reunió de divendres 22 a les 9h: 
· Alba: Proposta història de nens 
· Ariadna: Disseny UID 
· Alba i Ariadna: Repartir tasques de producció 
· Sílvia i Txell: Mapa de disseny de joc 
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22 novembre 

 
 
 

Reunió de Grup 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
 
 
 

Skype 

- Coses que hem fet: 
· Mapa de disseny de joc 
· Personatges dels nens 
· Purmiau acabada i llesta per animar 
 
- Per la propera reunió: 
· Penjar el mapa de disseny de joc al drive 
· Pensar mecàniques de joc (GDD de Tendències) 
· Disseny UID (Tendències) 
· Guió: organitzar la història 

 
 
 

17 desembre 

 
 
 

Reunió de Grup 
 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
 

 
 
 
 

Casa Sílvia 

- Coses que hem fet: 
· Personatges nens 
· Posar data per reunió amb tutors 
· Importància del Rufwau (pot ser primer boss i quan el guanyes saps la veritat: 
flashback conjunt per una poció) 
· Organitzar història: Espai carpa Mendelev (veiem flashbacks generals del principi) 
+ Sala materials (descobrim que som una nena) + Circ (descobrir que som al circ i 
que segresta nens) + gàbies (experiments fallits) + Botiga + Sala de puresa 
(descobrim la motivació del Mendelev) 
 
- Per la propera reunió:  
· Tasques d’animació (Purmiau animada caminant) (Sílvia i Txell) 
· Passar a net el mapa (Sílvia) 
· Organitzar història (guió) (Alba i Ariadna) 
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18 desembre Reunió de grup (guió) Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

Casa 
Ariadna 

- Coses que hem fet: 
· Organitzar història 

19 desembre Quarta Reunió amb Tutor de Guió (Piti) Piti Espanyol 
Alba Sorribes 

BCN - Coses que hem fet: 
· Comentar els nens perduts del laboratori. Tenen el vistiplau del tutor però s’ha de 
pensar bé quines vies tenim per explicar les seves històries i què expliquem de les 
seves històries. Opció de tenir-ne les cinemàtiques de l’arbre màgic però també 
opció a afegir-hi història quan te’ls trobes pel joc, a través de la veu i de suports 
físics-visuals com ara fotografies. 
· Explicació de la sala de la puresa, però cal que dramàticament passi alguna cosa 
perquè calgui anar allí. Potser es pot repescar alguna cosa interessant si hi situem 
la pedra filosofal. Quina és la importància de la pedra? 
· Discussió sobre què fer amb en Rufwau; l’opció més viable és abandonar-lo 
després de saber que és el nostre amic, enviar-lo a vigilar la porta. 
· Què és exactament la puresa dels nens? 
 
- Per la propera reunió:  
· Pensar en com explicar les històries dels nens i quina part de les seves històries. 
· Decidir què fer amb la pedra filosofal.  

19 desembre Quarta Reunió amb Tutor d’Interactius 
(Cesc) 

Sílvia Delgado 
Meritxell Tomàs 

Francesc Vilanova 
Óscar Subirats 

BCN -Decidim fer una actualització setmanal amb el Cesc via Whatsapp 

8 gener Reunió de grup (guió i art) Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

 
Skype 

- Coses que hem fet: 
· Pensar i començar l’estètica de la sala de la puresa 
· Ideació de història de trames secundàries (àudios + sala puresa (cinemàtiques) + 
diàlegs) 

 
9 gener 

 
Reunió de grup  

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Meritxell Tomàs 

 
 

UPF 

- Coses que hem fet: 
· Organització música prototip i teaser i enviat al Dani 
- Coses que hem de fer: 
· Esquema visual-jugabilitat pel prototip (Sílvia i Óscar) 
· Storyboard teaser (Txell) 
· Organitzar la història en Twine (Alba) 
· Animar Purmiau (Sílvia) 
· Art sala puresa i enemics (Ariadna) 
· Reunió direcció i guió per idear les cinemàtiques/ records nens (Txell i Alba) 
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14 gener Reunió de grup (interactius) Sílvia Delgado 
Óscar Subirats 

UPF - Coses que hem fet: 
· Primer disseny sobre paper del prototip 
- Coses que hem de fer: 
· Traspàs del disseny a Unity (Òscar) 

15 gener Reunió de grup Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 

Meritxell Tomàs 

 
UPF 

- Coses que hem fet: 
· Comunicació entre disseny de jugabilitat i art per idear estèticament més nivells.  

16 gener Reunió de grup (guió i direcció) Alba Sorribes 
Meritxell Tomàs 

 
Skype 

- Coses que hem fet: 
· Organització de les cinemàtiques/escenes que volem incloure al teaser (escaleta 
del teaser). 
- Coses que hem de fer: 
· Tornar a reunir-nos després de pensar en les cinemàtiques dels records dels nens 
que volem incloure, com s’estructurarien i definir-les. 

20 gener Reunió de grup (producció) Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

Skype - Coses que hem fet: 
· Organitzar calendari 
· Organitzar teaser i prototip 

27-31 gener Taller guió - Roser Aguilar Alba Sorribes UPF - Coses que hem fet: 
· Revisar com explicar les històries dels nens. 
· Buscar la manera més eficient de realitzar l’escriptura del guió. 
· Trobar el propòsit de la pedra filosofal. 

 
 
 
 
 

29 gener 

 
 
 
 
 

Reunió de grup 

 
 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

 
 
 
 
 
 

UPF 

- Coses que hem fet: 
·Art: Primer part sala puresa i menú 1 
· Programació/prototip: Esquema prototip 1 Unity  
· Guió: Cinemàtiques dels nens i del Mendelev incloses al prototip. 
· Començar el document pel taller d’interactius. 
- Coses que hem de fer: 
· Organització esquema en Twine/Mindomo (Alba) 
· Storyboard cinemàtiques (pel prototip) (Txell) 
· Programar prototip v1 (Oscar) 
· Animar Purmiau saltant i corrents (Sílvia) 
· Art: Sala puresa part 2 i menú part 2 (volum, brillo, controls, crèdits, report bug 
(per si hi ha un error), full screen/windowed (Ariadna) 
· Acabar el document pel taller d’interactius. 
· Decidir quins nens ens trobem pel laboratori, si ens expliquen alguna cosa. 
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4 febrer Reunió de Grup (programació) Sílvia Delgado 
Óscar Subirats 

UPF -Començament del prototip (espais i moure Purmiau) 
-Animació 1 Purmiau 

5 febrer Reunió de Grup (producció) Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

 
UPF 

- Coses que hem fet: 
Organitzar llista de sons pel prototip  
- Coses que hem de fer: 
Acabar la llista de sons 

 
12 febrer 

 
Reunió de grup  

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
 
 

BCN 

- Coses parlades:  
Sala records Mendelev: cal lluitar contra un enemic per obrir la porta al prototip. 
La pedra filosofal serveix per més endavant? Cal pensar-ho (a nivell de guió, no de 
prototip) 
El flashback de la sala de les gàbies serveix per entendre als experiments (cal posar 
una poció) 
Noah, Joan, Hana i Zoe t’expliquen la seva història interactuant amb elles. 

19 febrer Reunió grup Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 

 
 
 

UPF 

-Coses parlades: 
Estructura dels diàlegs en la pantalla 
Guió: pel retorn al passat Purmiau roba clau al Mendelev al circ, la pedra filosofal 
queda desprotegida i pot canviar el passat només a partir de quan aquesta va ser 
creada. 
-Coses que hem de fer: 
Animació de foc 
Llistat objectes interactuables pel prototip 

 
 
 
 
 
 

19-20 febrer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Taller Interactius 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Josué Monchan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Fer esquema de tota la trama: Twine és meravellós (he said). Inklestudios.com             
també.  
· Cal crear sensació que tu esculls decisions. 
· Combinar acció-resposta ràpida o lenta, és a dir, que les conseqüències passin al              
moment o més tard.  
· Parla de l'estructura de tres actes, tenir-ho present però fer-ho a la nostra manera.               
Pervertir les estructures per aconseguir l’efecte que volem tenir.  
· Els jugadors parlen del personatge principal sovint en primera persona, de vegades             
en tercera (fer que algú es senti culpable del que ha fet, en el cine no s’aconsegueix                 
això). (Això amb els experiments fallits ens funciona) — jugar amb emocions i             
manipular (també cal fer funcionar el reforçament positiu) 
· Pensar diàlegs segons el que succeeix (si es pot o no fer alguna acció). Ex.                 

Intentant obrir la porta “Que bien,tengo llave” (en cas que la tingui), “Oh kk, no tinc                
clau” (en cas que no). Pensar quin diàleg (pensament) tindria la Purmiau en saber              
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19-20 febrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller Interactius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Josué Monchan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que els experiments són nens (què pensa si els ha matat i què pensa si no, o si ha                   
matat només a alguns).  
· Draw.io. Organitzar història, fer puzzles, diàlegs jugabilitat (per fer diagrames).  
CONSTRUCCIÓ DE FUSTA: Quan s’utilitza les branques per fer un pont, es reciclen 
els trossos de fusta? Quan el fas bé es queda fixa la construcció. 
· Mecànica d’enfosar-se si és fusta és raro.  
· Els gats veuen a la foscor (fongs de llum no quadra) —- enemic que amb llum es 
queda cec (?) 
· Opció de jugar amb comandament (Nintendo) 
· La botiga és rara (si agrada per mecàniques, guai, pensem alguna excusa perquè 
quadri millor) —- com pagues a la botiga (con favores? Pagar amb fusta perquè el 
botiguer se la menja? I si el botiguer es menja als altres personatges i els altres 
personatges et donen coses a canvi si l’alimentes? Objectes de persones?) 
· Es diu també que els gats tenen 9 vides 
· Anar explicant la història del Mendelev a cuentagotas, no només al final. Quan 
s’acaba la jugabilitat, en general, ja perd interès. —- que es vegi la resta de la història 
del Mendelev quan es pugui obrir la pedra filosofal, que a la SALA DE LA PURESA 3 
(quan està tancada la pedra) es vegi només alguns records. 
· Jugar els records del Mendelev.  
· Recuento de muertes que aparezca al final. No matar-los seria el mode difícil  
 
 
 

 
 

26 febrer 

 
 

Reunió grup  

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
UPF 

Cal fer: 
· Art: Pota esgarrapar, astelles (simètriques d’una banda i altra) 
· Botiga:  

- retardant foc 
- estelles especials 
- objectes variats de guió 

· Animació: Purmiau nedant 
· Level design: Esquema nivell record gàbies  
 
 
 

 
 

4 març 

 
 

Reunió grup 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

 
 

UPF 

·Espai túnel canviat en els  tractaments del joc i del prototip com a espai propi i 
especificat com desbloquejar aquests espais.  
·Replantajament nivell túnel d’aigua on tot estarà inundat i on veurem un altre 
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Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

túnel bloquejat per anar a la sala de la puresa i necessitarem un objecte per 
desbloquejar-ho.  

 
5 març 

 
Reunió guió (Piti) 

 
Ariadna Boladeras 

Piti Espanyol 
Alba Sorribes 

 
 

UPF 

Coses que hem fet: 
· Corregir el document de tractament i aclarir dubtes del tutor. 
Coses que hem de fer: 
· Especificar a qui pertanyen els flashbacks. 
· Diferenciar personatge d’experiment. 
· Elaborar tres documents: un primer document on s’expliqui la història com si fos n 
conte, un segon explicant la història tal com la viu la jugadora, i un tercer explicant 
com funciona el videojoc, una espècie de guia per conèixer mecàniques i 
funcionament general (tot el tema poció-flashback-nivell-base). 

 
 
 

11 març 

 
 
 

Reunió de grup 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
 
 

Skype  

Organitzar temps: 
· El teaser ha d’estar acabat el 29 de març (la part dels dibuixos de la Txell) 
· Prototip acabat part de Sala materials + túnel (17 març) 
· Purmiau caminar ajupida, esgarrapar, tirar coses amb la cua i nedar (17 març) 
· Enemics animats (3 abril) 
· Mirar si animar espais és millor a Unity o After effects (esperar a quedada tutors 
Oscar) 
· Problemes animació i programació (quedada tutors Oscar divendres 13)  

13 març Reunió Òscar amb tutors Óscar Subirats -  

 
 

25 març 

 
 

Reunió de grup 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
 

Skype 

Fet:  
· Problema d’animació i programació resolts (millor animar a Unity si és només 
canvis de color/transparencia, per moviment fer “sprite sheet”) 

·Animació Purmiau (After Effects) 
· Hem escrit al Cesc per programar una tutoria. 
· Reestructurar plaços de l’organització. 
Per fer:  
· Animació: Nedar Purmiau i enemics (3 abril) 
· Art: Enemic (abans del 3 d’abril) i bombolles  
· Teaser: Veus off guió  
 
 

 
 

 
3 d’abril 

 
Reunió Interactius 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 

 
Zoom 

· Ens ha recomanat tenir el prototip un mes abans de el pitching per poder retocar i 
millorar coses. Hi ha data fixada de reunió l’1 de maig. 

● 1 de maig=content complete  
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Meritxell Tomàs 
Francesc Vilanova 

· Ens ha recomanat també que ens passem més contingut/feina/vídeos/imatges ja 
que estem a distancia i així és millor la comunicació. 
· Reestructurar el calendari amb molta més antelació.  
Fet: 
· Animació enemics completada (falten animacions d’altres personatges) 

 
5 d’abril 

 
Reunió Guió 

 
Ariadna Boladeras 

Alba Sorribes 

 
Telèfon 

Fet:  
· Problema de guió respecte l’entrada a l’espai d’en Mendelev i el portal de la sala 
de materials. S’ha resolt. Implementació interactiva d’aconseguir un fragment de 
paper amb inscripcions després de cada flashback. 
Per fer:  
· Aplicar els canvis tant al document de la Història - conte, com al document del 
Tractament. 

 
8 d’abril 

 
Reunió de grup 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
 
 
 

Skype 

Fet: 
· Dibuixos del teaser  
· Animació: sala puresa (llumetes grogues), túnel aigua (llum purmiau) 
· Plantejar les discussions de guió d’on guarda el Monsieur Loyal el contracte amb 
el Mendelev i on agafem la poció de fusta al final. 
Per fer: 
· Animació: batec arbre (sala puresa), bombolles (túnel aigua), sala materials 
· Document d’entrega d’interactius: GDD… 
· Resoldre els dilemes de guió. 
 
 

 
 
 

15 abril 

 
 
 

Reunió de grup 

 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
 
 
 

Skype 

Fet: 
· Pensar final videojoc (les llàgrimes de la Purmiau en veure venir l’Ona, fan que el 
Mendelev es converteixi en fusta) 
· Documents del contracte Mendelev-Circ : està en una carpeta amb altres 
documents del circ.  
· Tot art 
Per fer: 
· Reunió sobre el teaser, planificació de com avançar. 
 
 

 
 

 
 

20 abril 

 
 

Reunió de grup 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 

 
 

Google 
Hangout 

Fet: 
· Animació sala puresa (part 1 i 2), túnel, sala materials: acabats. 
Durant la reunió: 
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Alba Sorribes 
Meritxell Tomàs 
Dani Cárdenas 

· Parlar sobre la música del prototip: possibles sons, estil de música per cada 
escena, acabar de polir músiques anteriors i fer noves 
·Replantejament de coses que no funcionaven en el teaser 
Per fer: 
·Música sota aigua i música persecució  
·Animació: sala puresa part 3, sala gàbies 
·Canviar alguna escena del teaser  

 
22 abril 

 
Reunió de grup 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Dani Cárdenas 

 
 

Google 
Hangout 

Per fer: 
· Art: gàbies centrades 
· Document d’entrega final d’interactius 
· Guió: Canvi interaccions de l’inici segons el nombre de pocions preses i la 
informació que tinguem. 
· Afegir imatges al document de tractament del guió. 

 
 

1 maig 

 
 

Reunió de grup 

 
Ariadna Boladeras 

Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
 

Google 
Hangout 

Fet:  
· Art prototip  
· Animació: sala materials, sala puresa, túnel d’aigua, Purmiau tota animada, 
enemic de gel, enemic dels ulls, enemic topo, sala gàbies 
· Programació de nivell flashback (roda, pont, aigua tòxica, plataformes que es 
construeixen), sala puresa, túnel d’aigua (coral, botiga, porta) 
· Cinemàtiques prototip del tronc de l’arbre (flashbacks nens) 
 
Per fer: 
· Animació sala puresa 2 i 3 passar-ho a Unity 
· Falta animar personatges i enemic planta (5 maig) 
· Falta animar nivell flashback (aigua tòxica) (5 maig) 
· Programar gàbia nivell flashback (-) 
· Programar pedres nivell flashback 2 (-) 
· Art: porta per la botiga (barrotes) (1 maig)  
· Revisar document tractament (4 maig) 
· Document d’entrega d’interactius (-) 
· Cinemàtiques Mendelev (posar data després de reunió de demà) 
· Cinemàtica flashback record poció (3 maig) 
· Reorganitzar teaser (guió amb veu off + paletes) (6 MAIG) 
 
 

1 maig Reunió Interactius (Cesc) Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

Google 
Hangout 

· Falta test d’usabilitat amb usuaris reals (passar-li a algú fent hangouts per veure 
el que fa l’usuari amb el prototip).  Demanar-li que verbalitzi el que està pensant 
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Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

Francesc Vilanova 

(hem d’estar callats). →  4 o 5 persones.  
· Document final d’entrega: Plantejar hipòtesis del test, veure quins problemes 
han tingut.  
· Tenir tot al prototip pel 15 de maig (l’àudio, sons, cinemàtiques, etc) 
· L’App Loom per veure com juga aquella persona (grabació). 

 
 
 
 
 

7 maig 

 
 

 
 
 
 

Reunió de grup 

 
 
 
 
 

Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
 
 

 
 
 

Google 
Hangout 

Fet: 
· Personatges animats  
· Art: clip gira-sol,dibuix bosc i barrotes 
· Sons  
· Guió teaser v1 
· Dibuixos cinemàtiques (Mendeleve i flashback) 
 
 
Per fer: 
· Animar nivell flashback (aigua tòxica i el pont) (8 maig) 
· Sons (revisar i feedback del grup) 
· So: desbloquejat 
· Art: candau amb clau de sol (7 maig) 
· Guió teaser v2 (9 maig) 
· Canviar les gàbies (buides) i muntar cinemàtica flashback (9 maig)  
· Programació: Afegir animacions Purmiau (10 maig)  
· Prova App Loom (10 maig)  
· Dibuixos: Foto formal familiar del Joan peque (ell, mare i àvia) i foto d’en Joan 
gran (informal) i Diari suicidi Mendelev (11 maig) 
· Teaser reunió (12 maig)  
· Primer test d’usuari (14 maig)  

 
10 maig 

 
Reunió prova de Loom 

 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 

 
Google 

Hangout 

Fet: 
·Prova de Loom amb captura pantalla+cam amb The Wooden Cat. 
·Tutorial: https://www.loom.com/share/802889cff81644e495ebcacf9ba6cb3d 

· Animacions acabades 
· Veu en off del teaser acabada. 
 

Per fer: 
· Decidim contactar amb persones externes a The Wooden Cat  per la veu en off del 
teaser 
· Continuar amb les proves de joc 
· Començar document entrega final interactius 

 

https://www.loom.com/share/802889cff81644e495ebcacf9ba6cb3d
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12 maig Reunió de grup  
(tema: teaser) 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

Google 
Hangout 

Fet: 
· Reestructura del teaser a partir de la veu en off.  
· Ideació de nous plans i transicions a partir d’imatges ja fetes. 
 
Per fer: 
· Teaser. 
· Tria de la veu per la veu en off. 

15 maig Reunió Interactius (Cesc) Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Francesc Vilanova 

Zoom Per fer: 
· Vídeo del prototip (Loom) per passar-li al Cesc 
· Nova reunió amb content complete el 29 de maig 

15 maig Reunió de grup  Ariadna Boladeras 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

Skype Noves propostes: 
· Fer una web i un making of del procés creatiu  

 
 

25 maig 

 
 

Reunió test usuari 

 
 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 

 
 
 

Google 
Hangout 

Fet: 
· Creació document amb llista d’errors trobats al prototip amb la descripció i status 
de resolt 
· Creació document amb preguntes a fer al test d’usuari: nivell tècnic, gràfic, 
narratiu 
· Creació d’una  taula com a plantilla per apuntar els moments problemàtics del joc, 
la seva resolució correcta vs la que fa l’usuari durant el test 
Per fer: 
·Trobar dia i persones per fer el test d’usuari 

 
 
 
 

27 maig 

 
 

 
 

Reunió de grup  
 

 
 
 

Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

 
 
 
 
 

Google 
Meets 

Per fer (Prototip): 
· Que quan acabis de construir l’arbre que se senti el so de “desbloquejat” i que no 
calgui picar enter per passar al següent nivell, que vagi sol.  
· Que la construcció de l’arbre també gasti fusta  
· Trencar la cadira > es fa fusta que pots agafar  
· Agafar més fusta a partir de rematar 
· Rètol inventari (I) i rètol botiga (E) 
· Mirar registre propietat intel·lectual 
Per fer (Teaser): 
· Posar el títol abans que acabi el text final 
· Nou dibuix: ombres de la Purmiau convertint-se en fusta (silueta) 
· Pantalla partida per veure el prototip en el teaser  
· Cal grabar prototip pel teaser  
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28 maig Reunió Guió (Piti) Alba Sorribes 
Piti Español 

Trucada · En Piti ha compartit alguns apunts respecte els documents finals del tractament, 
la història i l’experiència narrativa interactuable. 
·També ha aportat algunes correccions respecte el vídeo del making-of i ens ha 
felicitat molt per la feina feta.  

29 maig Test Usuari 1 Óscar Subirats Discord Observacions 
·Interacció amb l’arbre 
·Prendre’s la poció a la sala de la pedra 
·Plataformes flashback 

30 maig Test Usuari 2 Meritxell Tomàs 
Júlia Torres 

Discord Test d’usuari compartint pantalla 
Observacions 
·Interacció amb l’arbre 
·Prendre’s la poció a la sala de la pedra 
·Plataformes flashback 
·Túnel d’aigua sortida 

30 maig Reunió Interactius (Cesc) Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 
Cesc Vilanova 

Zoom · Tutorial prototip: No volem dona totes les instruccions de cop, l’usuari ha 
d’averiguar-los de manera natural i progressiva.  
· Pendents de la resposta de la  Carolina sobre fer 2 memories. 
 
Per fer: 
· Afegir al Claudi al “about us” 
· Actualitzar instruccions sobre qualsevol canvi que es faci en els controls 
· Fer memòria  
· Mirar si Unity pemet exportar per web 
· Enviar index al Cesc  

1 juny Test usuari 3 i 4 Àlex Humet 
Meritxell Tomàs 

Josep Tomàs 

Presencial 
 

Observacions 
·Interacció amb l’arbre però intueixen que s’ha de construir , encara que no saben 
com o no entenen la mecànica dels camins 
·Més dificultat en els nivells de flashbacks 
·Utilitzen molt l’inventari durant el joc 

2 juny Reunió Guió (Piti) Alba Sorribes 
Piti Español 

Trucada · Hem corregit conjuntament la primera pàgina i mitja del document del conte i el 
Piti ha facilitat premises amb les quals modificar el document perquè la lectura del 
mateix es faci menys feixuga. 
 
Per fer:  
· Acabar de corregir el document de la història. 
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3 juny Reunió de grup Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Óscar Subirats 
Meritxell Tomàs 

 
Hangouts 

· Ens posem al dia sobre els tests d’usuaris  
· Preparem l’índex per la entrega final del TFG 
· Rebem la música final provisional pel teaser 
 
Per fer: 
· Afegir la música al teaser 
· Més tests d’usuaris amb la nova versió  
· Enviar-li l’índex al Cesc 
· Avançar el document de l’entrega final 

6 juny Reunió de grup Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

Google 
Meets 

· Ens repartim les tasques en quant a la realització del document del treball final. 
· Parlem sobre la projecció de futur del nostre projecte. 
· Decidim fer recerca individual sobre possibles projeccions abans de triar-ne una. 
 
Per fer: 
· Reunir-nos per decidir la projecció de futur del nostre projecte. 

11 juny Reunió grup Ariadna Boladeras 
Sílvia Delgado 
Alba Sorribes 

Meritxell Tomàs 

Google 
Meets 

Parlar sobre la projecció de futur del projecte.  
Acabar de repartir els punts del treball per redactar. 

 19 juny ENTREGA FINAL 

 

 


