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Esports

Comparació FIFA 13 vs PES 13:
Ja han sortit a la venda les noves versions dels jocs 
FIFA  i  PES,  les  principals  sagues  del  gènere 
futbolístic per a consoles i PC. Konami  i Electronic 
Arts, les dues empreses del sector, ja han publicat 
els  lliuraments per a  2013  dels seus jocs per als 
jugadors  del  futbol,  dos  lliuraments  que  sempre 
ocupen les llistes de jocs més venuts al nostre país. 
Tanmateix,  tots  dos  jocs  busquen  fer-se  amb  el 
podi  en  aquest  gènere  esportiu,  actualment  en 
possessió  de  la  saga  FIFA  després  de  superar  en 
vendes  a  la  saga  PES  en  els  últims  lliuraments 
d'ambdues franquícies. En aquesta ocasió el joc de 
Konami  arriba carregat  de novetats  i  innovacions 
en  el  gènere  que  podrien  ser  suficients  per 
aconseguir un sòlid augment de nous jugadors.

Innovació:
En aquesta ocasió PES 2013 aporta més canvis que 
FIFA 13, després de diverses entregues amb petites 
innovacions.  Ara  ha  arribat  el  torn  al  joc  de 
Konami, que en aquesta ocasió  aporta nombroses 
millores en la intel·ligència artificial i  en  la  seva 
jugabilitat, especialment en el control de la pilota 
i  del  jugador.  L'ús  del  gallet  dret  del  nostre 
comandament és una altra novetat en el sistema de 
control de PES, que ens permetrà ordenar regats, 
preparar recepcions o sincronitzar amb la resta de 
l'equip  en  una  jugada  en  conjunt.  L'interessant 
d'aquesta nova acció és que serà molt dependent 
de la destresa amb la pilota del jugador, un atribut 
que ara agafa més rellevància.

Per part de FIFA 13 tenim petits extres que aporten 
realitat al joc com el Football Club Match Day, una 
utilitat  del  joc  opcional  que  permetrà  que,  tant 
alineacions  com  els  successos  del  món  real, 
s'importin gairebé en temps real en el propi joc. 
Lesions, expulsions, traspassos o la situació de les 
principals lligues d'aquest esports seran només una 
part  dels  esdeveniments  que  el  nostre  joc 
importarà  des  del  món  del  futbol  actual  fins  al 
nostre joc a través d' internet. El sistema d'impacte 
de  jugadors  que  va  portar  FIFA  12  ha  estat 
lleugerament millorat i també veurem un sistema 
de  regats  millorat,  entre  altres  coses,  però 
pràcticament  totes  les  millores  se  centren  en 
millorar el present que tan bé li ha funcionat a la 
saga  en les  últimes lliuraments.  En general,  tots 
dos jocs han aportat diferents millores i novetats 
en aquesta nova entrega anual, encara que aquesta 

vegada  ha  estat  PES  2013  qui  més  ha  sabut 
aprofitar aquest apartat.

Diversió:
Sens dubte tant FIFA 13 com PES 2013 oferiran la 
diversió que tothom espera en un joc de futbol, tot 
i que cal analitzar de forma separada el nombre de 
maneres de joc i la manera multijugador per poder 
determinar quin d'ells ofereix més varietat. Ja des 
de  fa  diversos  lliuraments  dos  jocs  ofereixen 
maneres de joc tipus "carrera", on podem crear el 
nostre propi jugador (o seleccionar un ja existent) i 
controlar durant la seva carrera com a jugador o 
entrenador, des de l'inici d'aquesta temporada fins 
als anys que nosaltres vulguem. En aquest cas FIFA 
té una manera carrera professional més complet, 
amb una varietat de gestes de realitzar, que ens 
permeten millorar els diferents atributs del nostre 
jugador.

Conclusions:
Un cop més l'elecció del jugador serà complicada 
en tornar a tenir dos jocs molt semblants però amb 
petites  diferències  en  gràfics,  jugabilitat  i  preu. 
Qualsevol de les dues opcions serà una elecció de 
qualitat  tant  si  som  fanàtics  del  futbol  com 
primerencs, i uns pocs punts clau ens faran decidir 
entre  un  joc  o  un  altre.  D'aquesta  manera,  si 
busquem  una  jugabilitat  més  desafiant  i  no 
necessitem un aspecte gràfic a l'última, PES 2013 
serà l'opció més favorable, mentre que si busquem 
realisme i un sistema de joc frenètic, FIFA 13 tindrà 
tot  el  que busquem en un títol  d'aquest  gènere. 
Tots  dos  jocs  ens  porten  una  diversió  igual  de 
notable  i  una  manera  en  línia  complet  i  ple  de 
jugadors,  encara  que les  partides  multitudinàries 
siguin l'especialitat del joc d'Electronic Arts.

 


