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“Diem als estudiants que són uns privilegiats 
per poder dissenyar videojocs amb 18 anys”
Dani Candil i Dani Castellanos, professors del grau de Videojocs 
del TecnoCampus i membres destacats de l’estudi barcelonès A 
Crowd of Monsters, desgranen l’auge del disseny de videojocs 
que inicia el seu segon curs a Mataró.

Dani Castellanos és professor 
d’introducció al disseny i disseny de 
videojocs 1. Treballa com a Game 
Director a A Crowd of Monsters. Dani 
Candil és professor de disseny gràfic 
i modelat 3D. Director d’Art a la ma-
teixa firma de disseny de videojocs.

Què diferencia el grau de videojocs 
del TecnoCampus d’altres?

Daniel Candil. Aquest és dels 
pocs graus centrat en el disseny de 
videojocs. Aquí el que fem és formar 
dissenyadors, siguin de caràcter 
tècnic o artístic, i que en el futur 
puguin crear el seu propi prototip 
o fundar la seva pròpia empresa.

Daniel Castellanos. Inclús fer sols 
un videojocs. Volem que sàpiguen 
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de tot, perquè el dissenyador és 
multitasca i tot terreny. En aques-
ta indústria es barregen moltes 
branques i és important que tots 
entenguin què fan els altres.

Si no m’agrada programar, m’oblido 
del grau doncs?

Castellanos. No té perquè. Has 
de ser conscient que faràs coses de 
programació però pots trobar la teva 
sortida cap a altres necessitats dins 
de la creació d’un videojoc, que no 
són precisament poques.

Candil. De fet, qui vulgui ser 
programador aquí tindrà eines 
per créixer, però qui vol ser artista 
també necessitarà una mica de 
programació i així podrà potenciar 
la seva disciplina.

La frase “vull fer videojocs” amaga 
més complexitats del que sembla.

Castellanos. Molts alumnes diuen 
això però no saben com costa fer un 
joc. Aquest grau serveix per topar-te 

de cop amb la realitat i entendre-ho.
Candil. És una carrera orientada 

a la indústria. Ensenyem el mètode 
de treball, la importància que té el 
‘timming’ i calendaris. Ho enfoquem 
a que tot surti com si fos la publicació 
real d’un joc.

A què es deu aquest auge de graus 
sobre videojocs?

Castellanos. La demanda, simple-
ment. Quan jo estudiava informàtica 
a Màlaga vaig trigar res i menys en 
venir a Barcelona quan em van dir 
que hi havia un màster de videojocs. 
La inquietud fa que es generi oferta.

Candil. La generació nostra de 
més de 30 anys ho veiem com una 

L’auge de mòbils i tauletes ha 
obert un món de possibilitats 
per dissenyar videojocs
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cosa vocacional i havies d’estudiar 
altres coses. 

Us hauria agradat fer un grau com 
aquest.

Castellanos. Sempre dic als nos-
tres estudiants que són privilegiats 
per poder estudiar el que volen amb 

18 anys. Jo he perdut temps amb 
assignatures d’informàtica que no 
em servien per absolutament res.

Quin paper tenen els nous formats 
en aquest auge (mòbils, tauletes...)?

Candil. Han democratitzat els 
videojocs. Ara mateix veus a gent 

que a la nostra època mai faria 
un joc i aquí la tens, amb idees 
de tot tipus per al futur. Fa anys 
era prohibitiu i molt car fer jocs, a 
banda de necessitar coneixements 
artístics i tècnics molt forts. Ara tens 
motors gràfics adaptats a multitud 
de dispositius i en un tres i no res 
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pots penjar-ho a la botiga d’Apple 
o Android.

Però això és una porta oberta per 
a tothom.

Castellanos. És didàctic perquè 
pots veure els resultats al moment, 
però viure d’això és molt complicat. 
Entres fàcilment, sobrevius amb 
dificultats. Pensa que es publiquen 
250 jocs a l’Apple Store a diari. Entres 
en una competició psicòpata amb 
milers de jocs.

Candil. Cal dir que també es 
democratitza l’ús de motors gràfics 
inaccessibles abans. Els estudis 
petits no poden generar un motor 
propi per les despeses que suposa.

Però malgrat aquestes facilitats, 
vosaltres a A Crowd of Monsters 
heu anat directes a plataformas 
com PC i consoles de sobretaula.

Castellanos. Hem volgut jugar a 
les lligues superiors per un motiu: 
visibilitat. Si aconsegueixes que 
una companyia com Microsoft li 
agradin les teves idees i et doni su-
port amb el seu programa d’estudis 
indie, guanyes presència i potència 
i pots aspirar a que altres inversors 
i empreses et coneguin.

Candil. A més treballes amb una 
plataforma concreta i unes especifi-
cacions, no per a set Iphones diferents 
i  els 30.000 models d’Android que 
hi ha a la venda.

“Es publiquen 250 jocs 
a l’Apple Store a diari, és 
un mercat psicòpata”
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La vostra última obra, ‘Blues and 
Bullets’, ha tingut una gran accep-
tació entre premsa i públic.

Candil. Ha estat tot un procés. 
Per poder publicar-lo primer vam 
fer servir els dos primers jocs de 
la companyia per foguejar-nos. 
El primer va ser com a rampa de 
llançament i Funk on Titans per 
entendre el procés de certificació 
amb Microsoft (per publicar a Xbox 
One) i no tenir errors.

Castellanos. No volíem que ‘Blues 
and Bullets’ fos el primer en passar 
aquest procés, que serveix per iden-
tificar problemes i corregir-los. Amb 
‘Funk on Titans’ vam aprendre com 
es feia, vam estrènyer llaços amb 
Microsoft i després va venir el joc 
que portàvem fent de feia temps.

‘Blues and Bullets’ l’heu traduït al 
rus i al japonès, fins i tot.

Castellanos. És un dels avantatges 
de la industria actual: tens feedback 
directe amb la comunitat. Això ser-
veix per millorar, saber què es pot 
canviar dels propers capítols del joc 
i saber en quines regions interessa 
el joc en qüestió.

Candil. Si tens clar que estàs en 
una industria visceral on o una cosa 
és molt dolenta o és molt bona, on 
no existeix el notable o les coses 
bones a seques, pots treure profit 
del feedback. La gent és molt agraïda 
quan els fas cas.

Què li falta a la industria espanyola per 
equiparar-se a França o Regne Unit?

Castellanos. Falta inversió, crear 
teixit industrial i donar suport a les em-
preses per fer productes competitius. 
Molts obren i acaben tancant a l’any.

“A Espanya falten ajudes 
per crear un teixit industrial 
estable”, expliquen
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Candil. La indústria no està madura, 
tenim ajudes però són poques i cal 
buscar inversors de fora.

Com us ho feu, doncs, sent 27 tre-
balladors?

Candil. Amb inversors i sinèrgies. 
Quan vam començar vam presentar 
un prototip del que seria ‘Blues and 
Bullets’ però era un mal moment. 
La industria només volia invertir en 
mòbils i “free to play” i ningú ens va 
fer cas. Ens vam dissoldre. Al 2012 
vam retrobar-nos i vam obrir portes. 
‘Funk on Titans’ va servir per entrar 
en contacte amb el programa de 
Microsoft (els ajuden a publicar i 
promocionar projectes interessants) 
i el prototip de Blues and Bullets els 
va agradar. També a un grup inversor 
que va apostar per nosaltres.

Castellano. Talent, hores i una mica 
de sort. Amb això pots aconseguir 
grans coses. L’única barrera que 
ens queda és el tema dels diners. 
Talent en sobra.

“
“El grau del Tecno-

Campus permet conèi-
xer tot el que implica 

fer un videojoc”

“La generació nostra 
no es podia imagi-
nar fer una carrera 

d’aquest tipus”

“La indústria actual 
et permet un feedback 

amb l’usuari que ho 
canvia tot”

“Catalunya va sobra-
da de talent, el que 

falten són inversions”


