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FICCIÓ DIGITAL
videojocs + 12 anys

Les històries de ficció també ens arriben en format digital, i no només en forma de llibre
electrònic, sinó també a través dels videojocs. Et deixem algunes recomanacions de jocs
que pots compartir en família a través de diferents dispositius, seguint els mateixos
criteris de qualitat i diversitat que tenim en compte a l’hora d’escollir llibres, cinema o
música.

Consideracions prèvies
Edat: les indicacions d’edat dels videojocs (https://pegi.info/es) tenen en compte només
la idoneïtat segons l’edat, però no l’habilitat. Nosaltres hem intentat tenir present les dues
coses.
Idioma: només l’indiquem quan sols es troba en anglès i és essencial per poder seguir
el fil narratiu de la història.
Espais de joc i compraventa: pàgines com Steam, Itch.io, Epic Game o Origin us
poden ajudar a ampliar el ventall de videojocs, oferint-vos propostes alternatives als
videojocs més comercials: autors premiats, estètiques molt diverses, i plantejaments
que us sorprendran (jocs narratius, d’exploració, col·laboratius, trencaclosques, enginy,
humor...).
Preu: a les xarxes podeu trobar jocs gratuïts de més o menys qualitat. Els videojocs,
però, com tot l’oci cultural, tenen un preu que reverteix en els artistes creadors. El preu
que us adjuntem és aproximat. Si seguiu les plataformes de videojocs sovint hi ha ofertes
molt interessants.

Et recomanem
Outer Wilds
Premiat. Món obert, un bucle espaciotemporal.
T’acabes d’incorporar en un programa espacial que viatja per un sistema solar
desconegut i en constant evolució. Explora les ciutats subterrànies, desxifra els
missatges secrets alienígenes i, sobretot, comprova els teus nivells d’oxigen i
vigila amb les conseqüències del bucle temporal infinit.
Plataforma: PC, PlayStation 4, Xbox One. Preu aprox. 20 €

Heave Ho
Col·laboratiu. Supera les proves en equip si no vols acabar aixafat!
Joc pensat per a quatre jugadors amb dos objectius molt clars: no caure i riure
molt! Per això caldrà posar-se d’acord i agafar-se ben fort de les mans per anar
escalant i enfilant-se allà on calgui, per no caure a l’abisme i arribar a un lloc
segur.
Plataforma: PC, Nintendo Switch. Preu aprox. 10 €

Sayonara Wild Hearts
Una barreja entre Sailor Moon, ballet, tecno i carreres de motos.
Un joc difícil de definir, amb unes valoracions excel·lents, que es juga amb una
banda sonora de música pop de luxe. Quan el cor d’una noia es trenca, l’univers
rep una sotragada. Caldrà trobar de nou l’harmonia al llarg d’un viatge ple
d’aventures i perills: espases, làsers, competicions de ball, tot s’hi val...
Plataforma: PC,PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Preu aprox. 11 €

Gato Roboto
Un joc en LowFi d’una gateta ficada dins un robot.
Ets un gat i dins un robot et tocarà creuar un laberint terrible, ple de criatures
estranyes i obstacles complicats, fins a trobar el teu capità i la seva nau. Al llarg
del camí, si explores bé tots els racons, podràs trobar noves armes i
equipament. Estètica retro que recorda els jocs monocrom de la Game Boy.
Plataforma: PC, Nintendo Switch. Preu aprox. 7 €

Draugen
Joc d'investigació ambientat als anys 20.
Un joc de misteri i terror psicològic en primera persona, on hem de cercar un
periodista desaparegut a les muntanyes darrere un fiord ambientat a Noruega del
1923.
Plataforma: PC, PlayStation4, Xbox One. Preu aprox. 20 €

Et recomanem
Florence
Molt premiat. Trencaclosques. És com una novel·la gràfica.
Una història de creixement i canvi protagonitzada per Florence. Es tracta tant
d’un videojoc amb puzles com una història narrativa amb una estètica propera a
la il·lustració. Guanyadora de diversos premis, entre ells el Premi Bafta per a
millor videojoc de mòbil. Molt diferent a la resta de videojocs que podem trobar a
Android.
Plataforma: Android, iOs. Preu aprox. 3 €

Kind Words
Molt ben valorat. Narratiu. En anglès.
Realment se surt del que definiríem com a videojoc. A Kind Words enviem i
rebem cartes anònimes de persones reals. Podem escriure les nostres
preocupacions i rebre respostes d'ànim i ajuda. També podem enviar bons
desitjos en forma d’avions de paper.
Plataforma: PC. Preu aprox. 4 €

Neo Cab
Narratiu.
Joc narratiu amb tocs de supervivència. Has de fer el paper de la darrera taxista
humana en un futur proper on tots els vehicles són autònoms. Has d’interactuar
amb els clients, aconseguint que et donin la màxima puntuació, esbrinant coses
sobre ells, a la vegada que controlen el teu estat emocional.
Plataforma: PC, Nintendo Switch. Preu aprox. 13 €

Baba is You
Trencaclosques, però amb un sistema molt original. En anglès.
Baba Is You és un videojoc de trencaclosques, el qual se centra en manipular i
canviar les regles del joc. En manipular les regles es canvia el funcionament del
joc per tal que el jugador pugui aconseguir l’objectiu marcat.
Plataforma: PC, Nintendo Switch. Preu aprox. 15 €

Mutazione
Xafardeig a un poble habitat per gent estranya.
Joc narratiu on conflueixen les històries quotidianes d’un poble i elements
sobrenaturals. Passeja per la ciutat de Mutazione i descobreix llocs pintorescs,
jardins màgics, amics i antics secrets.
Plataforma: PC, PlayStation 4. Preu aprox. 18 €

Et recomanem
Return of the Obra Dinn
Premiat. Investigació detectivesca en un vaixell mercant al 1807.
Return of the Obra Dinn és una aventura de misteri en primera persona basada
en l’exploració i la deducció lògica. El 1802, el vaixell mercant Obra Dinn va
sortir de Londres però mai va arribar a port. El 1807 el vaixell mercant torna a
aparèixer, sense cap tripulant.
Plataforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Preu aprox. 20 €

Gris
Premiat. Viatge poètic i musical. Exploració, petits puzles i reptes.
Gris és un joc de plataformes d’aventura centrat en una noia, Gris, amb la qual
realitzem un viatge a través de la seva tristesa. A mesura que avancem anem
adquirint nous poders amb la finalitat de restaurar els colors del seu món.
Plataforma: PC, Nintendo Switch. Preu aprox. 15 €

Biblioteques de Granollers

