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Introducció  

Avui en dia, la immensa majoria de videojocs es desenvolupen 

mitjançant motors creats especialment per a ells. Sigui utilitzant 

Unity, Unreal Engine o qualsevol altre, els desenvolupadors en 

creen usant el màxim de facilitats que els hi aporten les noves 

tecnologies. Tot i això, dins de tot aquell gran grup de 

desenvolupadors, n’hi ha un de petit que no busca la manera 

d’aprofitar el màxim potencial dels sistemes actuals. Sinó que 

busca una manera de crear-ne per a plataformes retro que ja han acabat obsoletes amb el pas del 

temps. En aquesta recerca es planteja com a objectiu principal endinsar-nos en la tecnologia del 

passat i treballar amb ella en el present. 

Hipòtesis  

Ens trobem amb un sistema molt obsolet amb unes característiques que ens limiten en una immensa 

quantitat d’aspectes del desenvolupament diferents. Tenint un sostre tècnic molt baix. 

Objectius  

Fer-li un gir al procés de desenvolupament de videojocs actual mitjançant l'ús de maquinari antic. 

Descobrir l'interior d'una consola de l'època dels 16-bits i el funcionament que té aquesta. 

Un cop sàpiga com funciona aquesta i com treballar-hi, demostrar tot aquest coneixement adquirit 

mitjançant la creació d'un producte original per a la consola, el qual aprofiti moltes de les tècniques 

emprades als anys noranta. 

Emular la presentació de l’embalatge amb un aspecte el més semblant possible a un d'original.  

Metodologia  

Aquest treball s'estructura seguint els tres passos del procés d'investigació: Primerament, s'investiga 

quina és la consola i algunes de les seves diverses característiques a més d'aprendre que es pot 

fer amb ella a simple vista. Seguidament, es busquen les diferents variants que podem prendre a 

l'hora de programar-hi i es comparen per a saber les diferències en el procés. Finalment, a base 

d'assaig i error creo un videojoc completament funcional amb el qual descobrim encara més de les 

capacitats que té amagades la consola que, a simple vista, no haguéssim pogut veure del tot. 

El treball està dividit en dos blocs: el teòric i el pràctic. El primer d'ells s'inicia amb una breu 

introducció sobre el terme que rep l'objectiu del treball i prossegueix amb una breu presentació de 

la consola que he escollit per aquest treball. Tot això s'acompanya amb una investigació de les 



característiques que té aquesta i finalitza amb un exemple de com es renderitzen els fotogrames en 

aquest sistema per a diferenciar-ho de l'actualitat. 

Entremig del primer i segon bloc, fem un parèntesi per comprendre les diferents metodologies de 

programació que es podrien seguir de cara al segon bloc, veure quines són les diferències i 

reflexionar quina seria l'opció més adequada segons la meva idea. 

A continuació, la segona part tracta del desenvolupament. Però no només tracto d'explicar els 

passos que he seguit per a fer tot això, sinó que aquesta part a més serveix per a enriquir el contingut 

del primer bloc mitjançant l'ús de l'assaig i error. Tot això conclou amb la creació d'un embalatge 

per al producte final seguint les mateixes estètiques de les grans produccions dels anys noranta. 

Resultats  

Finalment, el resultat ha acabat sent un videojoc protagonitzat per un 

talp que va pels nivells matant els monstres que es troba. En l'àmbit 

tècnic tenim un arxiu d'un tamany d'uns 3 MB, l'equivalent a uns 3 

minuts de música en format MP3. En aquest petit espai hi ha inclosos 

tots els gràfics, música, efectes de so, a més de les més d'onze mil 

línies de codi escrites en el llenguatge de programació C. A banda de 

tota la feina feta per a programar el videojoc, durant el procés també 

he creat diversos programes per agilitzar-lo, des de generadors de 

mapes de col·lisions fins a programes que precalculaven operacions molt complexes per així 

estalviar recursos en processament. 

Pel que fa al contingut, el videojoc compta amb quatre nivells amb una estètica i efectes 

completament diferents entre ells, cinc tipus d'enemics diferents, un sistema de guardat de partides 

mitjançant un codi de colors i un personatge amb més de 70 fotogrames d'animació. Un resultat que 

contradiu la meva hipòtesi sobre les limitacions de la consola, tenint un sostre tècnic molt més alt 

del que pensava inicialment. 

Conclusions  

Una de les conclusions extretes d'aquest treball és justament una de les dificultats amb les quals 

m'he topat, la qual és la desinformació que tenim dels sistemes del passat. Durant la majoria del 

procés de creació he hagut de preguntar a gent que havia treballat amb la consola anteriorment i no 

podia simplement recollir informació d'internet perquè no n'hi havia. Per això mateix, una de les 

conclusions és que comprendre el maquinari antic i saber com afrontar les seves limitacions ens pot 

ajudar a afrontar les limitacions del futur. Tot això es podria fer gràcies a la documentació d'aquests. 

A més, amb la rèplica de l'embalatge original m'he adonat de com aquestes accions ajuden a 

preservar les dades del passat, actualment gràcies a les plaques i programadors podem replicar els 

cartutxos de les consoles antigues i així preservar infinitament més temps aquells dispositius que 

qualsevol dia podrien deixar de funcionar. 
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