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1. Presentació
RetroMallorca és un esdeveniment
creat per i per als amants de la
informàtica i els videojocs que van
veure la llum durant les dècades dels
70, 80 i 90. El primer esdeveniment
d’aquest tipus que es realitza a
Mallorca i que va tenir lloc el passat
25 de setembre de 2010.
Amb l’objectiu d’apropar la tecnologia
a curiosos i nostàlgics, l’equip que
forma RetroMallorca va aconseguir
reunir a centenars de persones en el
Centre de Cultura “Sa Nostra” (Palma
de Mallorca), els qui van poder gaudir
d’una exposició de 60m2 amb més
de 60 ordinadors i consoles. Tots
ells models diferents dels equips
més representatius de tres dècades,
dels quals molts no van arribar a
comercialitzar-se al nostre país.
L’exposició va estar complementada
amb un espai destinat a l’oci, on els

assistents van poder recordar el
tacte dels primers teclats i l’esperit
d’aquells jocs que tantes hores de
diversió ens van proporcionar. En
aquesta mateixa àrea es va dur a
terme un torneig de “Street Fighter
II” en una consola Super Nintendo,
i un segon torneig de “Manic Miner”
en un valent Spectrum que 25
anys després encara es resisteix a
ocupar un segon lloc a la casa del
seu afortunat propietari.
Durant el dia, a la sala de
conferències del mateix centre, es
va poder gaudir de les ponències de
Víctor Fernández, Néstor Soriano,
Jordi Mejías i Marco Táboas, els
qui ens van endinsar en la història
de la informàtica i ens van fer vibrar
-als allí presents i als usuaris que
seguien RetroMallorca a través de
streaming- amb les possibilitats que
encara avui ens ofereixen aquests
entranyables ordinadors.
Com a comiat d’una jornada a la
qual van assistir al voltant de 900
persones, vam tenir la participació
del grup Retoyon, qui fent ús de
l’electrònica continguda en joguines
a manera d’instruments no va
deixar indiferent al personal.
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2. Àrees
2.1 Exposició
Per a l’exposició vàrem comptar amb una sala de 60 m2, en la qual
es va desplegar el mobiliari dissenyat i construït per a l’ocasió, amb
la finalitat d’aprofitar de la millor manera l’espai disponible.
Les parets es van decorar amb vinil, destacant especialment la representació del famós joc “Space Invaders” en una d’elles.

A la sala es van poder distingir diversos conceptes diferenciats:
a) Una representació del que es podia trobar en un saló dels anys 70/80
donava la benvinguda als visitants.
Un conjunt de butaques, llum dempeus, moble, televisor i videoconsola
Atari 2600 de l’any 1977, la màquina
més antiga de l’exposició, convidaven a asseure’s i fotografiar-se com a
record de la visita a l’esdeveniment,
o simplement a llegir alguna de les
revistes de l’època que hi havia disponibles.
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El material exposat va ser el següent
b) L’exposició d’ordinadors i videoconsoles. Tots ells col·locats sobre
mobles idèntics, però diferenciats per
colors segons l’època a la qual pertanyien les màquines: anys 70, 80 i
90. Aquí es van poder contemplar
les màquines de les quals típicament
podia disposar un usuari domèstic
al segle passat, a més d’algun altre
model no tan corrent, que cridava
l’atenció dels més entesos en aquest
tipus de col·leccionisme. Cada equip
comptava amb la seva fitxa tècnica,
en la qual s’incloïa un codi QR per
facilitar l’accés a la seva informació
completa en la Wikipedia, de manera
instantània des de qualsevol dispositiu mòbil.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3D0 FZ10 (1993)
Amstrad CPC 464 (1984)
Amstrad CPC 6128+ (1990)
Apple IIe (1983)
Atari 1040 STFM (1985)
Atari 400 (1979)
Atari 800 xl (1983)
Atari Jaguar (1993)
Atari Mega ST1 (1987)
Commodore 128D (1985)
Commodore 64G (1989)
Commodore Amiga 500 (1987)
Commodore Amiga 600 (1992)
Commodore Amiga CD32 (1993)
Dragon 32 (1982)
Epson HX-20 (1982)
Mattel Aquarius (1983)
MSX Sony HB-55P (1984)
Neo Geo (1990)
Nintendo 64 (1996)
Nintendo Entertainment System
(1985)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nintendo Famicom (1983)
Oric 1 (1982)
Oric Atmos (1984)
Philips CD-I 210 (1991)
Philips Videopac G7000 (1978)
Sega Dreamcast (1999)
Sega Master System II (1990)
Sega Megadrive (1990)
Sega Megadrive II (1994)
Sinclair QL (1984)
Sinclair ZX 81 (1981)
Sinclair ZX Spectrum +2 (1986)
Sinclair ZX Spectrum 128k (1985)
Sinclair ZX Spectrum 48k (1982)
Sinclair ZX Spectrum+ (1984)
Spectravideo SV 318 (1983)
Spectravideo SVI 728 (1985)
Texas Instruments TI-99/4A (1981)
Thomson MO6 (1986)
Thomson TO8 (1986)
Video Technology Laser 50 (1985)

c) Tres pedestals independents, en els
quals es van col·locar dos ordinadors
Apple que incloïen monitor. Equips llunyans, en relació als quals actualment
tant s’han popularitzat de la mateixa
marca.

Apple Macintosh Classic (1990)

Apple IIc (1984)

Apple Macintosh Plus (1986)
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d) Una vitrina amb material realment curiós, com a catàlegs, disquets, videojocs, perifèrics;
tots ells tenien alguna cosa especial.
Aquest va ser el contingut de la vitrina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joc Q*Bert per a Atari 2600 encara precintat
ZX Interface 1 + unitat d’emmagatzematge Microdrive
Pack d’aplicacions en format cartutx de Microdrive
ZX Interface 2 per la connexió de joysticks i cartutxos
ROM
Processador de textos Tasword Two per a ZX Spectrum
Discos verges de 8 polzades en caixa encara precintada
Music Module Philips - Sound Card
Pink Sox - MSX2
GFX9000 - Video Card
Dragon Slayer VI - MSX2
Dragon Slayer VI BGM - 2xCD Audio
YS III - MSX2
Illusion City - MSX Turbo-R
Joc en cinta de casset per a Spectrum, Spectrum+ y
+2
Joc en disc de 3” per a ordinadors Spectrum +3
Joc en cartutx ROM per a Philips Videopac G7000
Interfície Centronics i RS232 de Spectrum per a impresores etc.
Micro cinta Wafer de 16K per a Wafadrive Rotronics
(Spectrum)
Joypad QuickShot tipus Kempston per a Spectrum
Manual d’usuari de l’ordinador Spectrum 48K

•
•
•
•
•

Manual d’usuari de l’ordinador Commodore Amiga
500
Col·lecció de discos de 3,5” de 32 colors diferents
per a Amiga
Catàleg publicitari dels ordinadors Atari 400 y 800
Joc per a Commodore Amiga
Joc per a PC en format disquet de 5 1/4 polzades

e) Un projector va estar mostrant, en una de les parets, durant tot l’esdeveniment seqüències relacionades amb la informàtica i els videojocs de les èpoques representades, mentre
s’escoltava música “chiptune” característica de les màquines dels 80.
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f) El material utilitzat pel grup “Retoyon” en la seva actuació va poder ser observat durant
tot el dia. Elements molt poc habituals al món de la música, i difícils d’imaginar en la seva
missió.
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2.2 Jocs
En una sala de 20 m2, annexa a la
d’exposició, van estar connectats
i en funcionament nou equips clàssics. Tant videoconsoles com a ordinadors, alguns d’ells amb característiques particulars, van poder ser
utilitzats pels assistents a més de
servir de plataformes per als tornejos. Va ser l’àrea més visitada de
l’esdeveniment, fent-se difícil l’accés
a la mateixa durant gairebé tota la
jornada.
Les màquines en qüestió van ser les
següents:
- Amstrad CPC 6128 (1985): amb la
peculiaritat d’haver estat modificat
internament, amb la substitució de la
unitat de disc original de 3 polzades,
per una “moderna” i més utilitzada a
posteriori com la de 3,5 polzades.

Commodore Amiga 1200 y Amstrad CPC 6128

Commodore 64

- Commodore 64 (1982): es tracta
del model d’ordinador personal més
venut de tots els temps (17 milions
d’unitats), una màquina pionera en el
seu moment quant a característiques
tècniques i molt popular a Estats
Units.
- Super Nintendo Entertainment System (1990): la videoconsola de 16 bits
més venuda de la història, introduint
(juntament amb Sega Megadrive) un
important salt tecnològic en el camp
dels videojocs domèstics.

Super Nintendo Entertainment System y Sega Saturn

- Commodore Amiga 1200 (1992):
successor del famosíssim i revolucionari Amiga 500, suposa el salt de la
gamma als 32 bits, amb un augment
considerable de potència gràfica i de
procés.
- Sega Saturn (1994): penúltima videoconsola fabricada per Sega, relegada immediatament per l’aparició
de Sony Playstation, i després també
per Nintendo 64.

Panasonic MSX Turbo-R
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- MSX Turbo-R (1990): Un dels últims
models de la norma MSX, dotat amb una
controladora de disc SCSI i una targeta
de so Moonblaster (OPL4). En ell es van
poder provar diferents jocs de l’estil “Guitar Hero” o “DJ Hero”, realitzats expressament per MSX fa gairebé una dècada.
- Sinclair ZX Spectrum +3 (1987): ampliat artesanalment amb una unitat externa
de disc de 3,5 polzades. És l’únic model
de la gamma Spectrum que incorpora
d’origen una unitat de 3 polzades.
- Virtual Boy (1995): la primera videoconsola capaç de produir gràfics reals 3D,
per mitjà de l’estereoscòpia. Mai va ser
distribuïda a Europa, i no va estar a la
venda ni tan sol un any. Per tot això, juntament amb el MSX Turbo-R, va ésser
l’equip que més curiositat va despertar
entre els visitants, ja que és una màquina difícil de trobar.
- Mame Cabinet (actual): es tracta d’un
muntatge artesanal, en el qual s’ha utilitzat un PC estàndard, però que inclou
un programa que permet emular les
màquines recreatives i els seus jocs (de
qualsevol època), a més d’un panell de
palanques de comandament, igual a
l’utilitzat en les mateixes.

Mame Cabinet

Sinclair ZX Spectrum +3

Nintendo Virtual Boy
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2.3 Tornejos
Durant la jornada es van dur a
terme dos tornejos, en els quals van
participar un total de 15 persones.
El guanyador de cadascun d’ells va
tenir com a premi dues nits en un
apartament de l’Aparthotel Plaza
Son Rigo.
Les bases de cada competició van
ser les següents:
- Manic Miner sobre la plataforma
ZX Spectrum
Aquest torneig es realitzarà al llarg
de tot el dia de l’esdeveniment, a
mida que la gent s’animi, i serà vàlid
si no hi participen un mínim de 8 jugadors aliens a l’organització.
Consisteix en fer els 3 primers nivells del joc sense predre cap vida
i aconseguint la major quantitat
possible de punts. Es disposa de 3
intents per aconseguir-ho quedant
com a vàlida la millor puntuació.
En cas de haver-hi un empat es faria una darrera partida a les 20:00h.

2.4 Ponències
Al llarg del dia diferents ponents
ens van submergir a les seves experiències en els inicis de la informàtica. El públic assistent va poder
conèixer com eren i es creaven els
primers jocs, amb quines dificultats
s’enfrontaven els programadors dia
a dia, i com avui aquests ordinadors
encara es resisteixen al pas del
temps i permeten realitzar algunes
tasques pròpies d’ordinadors actuals.

- Street Fighter 2 per
Super Nintendo
A les 19:00 h començarà aquest concurs, que necessita inscripció prèvia
al dia de l’esdeveniment, a l’adreça
de correu electrònic torneos@retromallorca.com, a Twitter enviant
el següent missatge: “@twiigo retromallorca_sf join”, o el mateix dia
de l’esdeveniment al mateix recinte
abans de les 15:00 h.
El torneig es realitzarà si hi ha un
mínim de 8 participants aliens a la
organització.
Es tracta d’un torneig d’eliminació, es
a dir, s’escriuen nombres a papers,
cada jugador n’agafa un a l’atzar i
es realitza un esquema de tipus arbre que tindrà tantes branques finals
com participants s’hagin inscrit. Es
jugaran 3 combats. El guanyador de
dos o més combats de cada branca anirà pujant per l’arbre, amb el
que s’enfrontarà al guanyador de la
branca del mateix nivell. Així succesivament fins arribar al combat final.
Ponents
Víctor Fernández - “Programació Jordi Mejías - “Recordant els inicis de la informàtica domèstica”
de videojocs ahir i avui”
Desenvolupador i fundador de
l’empresa Landoq Technologies.
Amb experiència a la programació de
videojocs per a diverses plataformes,
que abasten des dels primers equips
de 8 i 16bits fins a dispositius actuals
com l’iPhone. Ens va parlar, des de
la seva experiència, de les peculiaritats i la manera de treballar que aleshores tenien els primers equips de
desenvolupament de videojocs.

Fundador de l’empresa Mundo Centro. Va oferir un recorregut pels inicis de la informàtica domèstica fins
a l’aparició dels primers sistemes
de 16bits. Jordi Mejías va aprofitar
la ponència per explicar als assistents alguns dels fonaments bàsics
de l’electrònica i programació, per
mitjà d’interessants jocs i la participació del públic.

Néstor Soriano - “Internet des del Marco Táboas - “Nintendo i
MSX”
Gameboy”
Enginyer en telecomunicacions i
programador en l’empresa SD Assessors. Va presentar una suite
d’aplicacions de desenvolupament
propi, gràcies a la qual els ordinadors
MSX poden en l’actualitat connectarse a Internet. A manera de demostració, Néstor Soriano va establir
connexions a servidors de Telnet,
FTP, BBS i fins i tot a la xarxa social
Twitter.

Fundador de l’empresa PromoTurismo i un dels més importants
col·leccionistes de Nintendo a Espanya. Va oferir als assistents un
viatge per la història de l’empresa
nipona, els seus inicis i com Nintendo ha sabut adaptar-se a un mercat
en constant evolució com el de les
videoconsoles.
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3. Empreses col·laboradores

Les següents empreses van tenir presència a RetroMallorca, oferint els seus mitjans i
recursos per a l’esdeveniment:

Aparthotel Plaza Son Rigo
http://www.plazasonrigo.com

Allotjament en les seves instal·lacions als guanyadors dels tornejos

Bisual
http://bisual.posterous.com

Disseny gràfic

Centre de Cultura “Sa Nostra”
http://www.obrasocialsanostra.
com
David Martín
http://sukiweb.net

Instal·lacions i difusió de l’esdeveniment

Mundo Centro
http://www.mundocentro.com

Material i muntatge de la sala

Pere Joan Oliver
http://www.perejoan.com

Fotografia

Promo-Turismo
http://www.promo-turismo.com

Sistemes d’àudio/vídeo, enregistrament de les ponències i emissió en directe via Internet

Rotulación Sánchez

Material gràfic

Fotografia

4. Equip humà

L’equip humà que va fer possible l’esdeveniment va estar format per les següents persones:

Aina Vidal
Alex Crespí
Alfonso Ben
Antonio Nicolau
David Donaire
Emilio Rubio
Jordi Mejías
José Martínez
Juan Salvador Sánchez
Marcelino Luna
Marco Táboas
Sergio Simón
Tomeu Capó
Tona Pou
Toni Capó
Vicente Quirante
Víctor Fernández
Xim Almendro
Xisca Fornés

Tornejos
Conferències / música chiptune / mitjans impresos
Aportació material
Aportació material
Aportació material
Coordinació general / aportació material
Muntatge sala / aportació material
Aportació material
Premsa / fitxes tècniques / projeccions / aportació material
Suport coordinació general / plana web / fòrums
Aportació material
Aportació material
Aportació material
Presentacions
Aportació material
Disseny gràfic / aportació material
Aportació material
Disseny sala / muntatge sala
Disseny sala / muntatge sala

Esment especial mereix la preparació de les sales, durant el dia anterior a l’esdeveniment, en la
qual gràcies al suport de la majoria de participants (independentment de la tasca que tinguessin
assignada) es va poder oferir finalment la imatge desitjada malgrat el poc temps del que es disposava.
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5. Mitjans
RetroMallorca 2010 va aconseguir una repercussió inesperada en tot tipus de mitjans de comunicació. Va
tenir presència en els tradicionals com a premsa, televisió i ràdio, però sobretot en Internet, on una gran quantitat de webs especialitzades i alienes al tema es van fer ressò de l’esdeveniment.

5.1 Premsa escrita
“Diario de Mallorca” va publicar dos extensos articles sobre l’esdeveniment. El primer (9 de setembre de
2010) explicant el que anaven a poder trobar els visitants en la cita, i el segon (dia 26 de setembre de 2010)
explicant el viscut a l’exposició.
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El diari “ADN”, també el dia 24 de setembre de 2010, va publicar una ressenya en la seva
secció de “Imperdibles”.
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Finalment, “Diari de Balears” també va editar un gran article el dia anterior a l’esdeveniment, amb
la informació de tot el que s’esperava del mateix.
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5.2 Internet
Sens dubte Internet va ser el mitjà que més difusió va fer de l’esdeveniment, publicant-se en tot tipus
de webs i blocs.
El Blog de Bisarma

Cisne Negro

http://bisarma.tumblr.com/post/1096067283/ya-esta-aqui-retromallorca

dBalears.cat

http://cisne.blogspot.com/2010/09/retromallorca-evento-frikinostalgico.html

El Mundo del Spectrum

http://elmundodelspectrum.com/contenido.
php?id=203&d=%A1
Bienvenido-Retromallorca!

http://dbalears.cat/actualitat/Ara/abans-de-windows-el-mon-ja-era-mon.html

Locomosxca World

macrofono

http://locomosxca-world.blogspot.com/2010/09/mi-regreso-al-pasado-mi-visita.html

http://macrofono.es (És un esdeveniment passat, així que l’entrada ja no figura en la web)
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Mallorca
Festival

Molesbit

http://multivers.cat/molesbit/308-reunio-retro-informatica-a-ses-illesretromallorca-calenta-motors.html

http://mallorcafestival.blogspot.com/2010/09/retromallorca-unaferia-para.html

Program : Bytes : 48k

El Blog de
Radastan

http://programbytes48k.wordpress.com/2010/09/26/retromallorcaresumido-en-un-video/

Sinfanboys

http://sinfanboys.com/2010/09/20/retromallorca-un-viaje-alpasado/

http://radastan.blogspot.com/2010/09/retromallorca-buengusto-y-un.html

Absolut Baleares

http://www.absolutbaleares.com/retromallorca-vuelve-lo-retro/
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Direcció General de Tecnologia i Comunicacions - Govern de les Illes Balears

Diario de Mallorca

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.
do?coduo=16&lang=ca
(Només apareixen les notícies recents, ja ha estat retirada)

Diario de Mallorca

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/09/09/sociedad-cultura-larga-vida-pixel/601535.html

Diario de Mallorca

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/09/09/sociedadcultura-torneos-aptos-manos-veteranas/601534.html

El Pixel Ilustre

http://www.elpixelilustre.com/2010/09/nos-vamos-a-retromallorca.html

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/09/26/tenia-spectrum/606183.html

El Pixel Ilustre

http://www.elpixelilustre.com/2010/09/estuvimos-en-retro-mallorca.html
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Eventos en Mallorca

Fase Extra

http://www.faseextra.com/uncategorized/retromallorca-una-feriapara-nostalgicos

http://www.eventosenmallorca.es/?evento=1480

IDM Magazine

IDM Magazine

http://www.idmallorca.com/2010/09/retromallorca-una-mirada-al-pasado/

Infoconsolas

http://www.infoconsolas.com/noticias/videojuegos/retromallorca2010-se-acerca%E2%80%A6

http://www.youtube.com/watch?v=DPgXDYDoBwk

Infoconsolas

http://www.infoconsolas.com/noticias/videojuegos/retromallorca2010-un-gran-comienzo
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Konamito.com

PixFans

http://www.konamito.com/retromallorca-2010/

Retroinvaders

http://www.pixfans.com/retro-mallorca-2010/

The Videogame Culture

http://www.retroinvaders.com/
(És un esdeveniment passat, ja no apareix actualment en el calendari)

http://www.thevideogameculture.com/2010/09/retromallorca-2010-la-primera-de-muchas.html
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5.3 Ràdio
El dia 23 de setembre de 2010, al
programa “Hem de parlar” de IB3
Ràdio, es va entrevistar en directe
a Juan Salvador Sánchez i a Emilio
Rubio, membres de l’organització de
RetroMallorca. En l’espai es va oferir
informació sobre el que anava a ser
l’esdeveniment i es va xerrar sobre
l’afició a la informàtica clàssica.

5.4 Televisió
Tant “TV de Mallorca” com “IB3
Televisió” van tenir en compte
l’esdeveniment en els seus informatius del mateix dia, oferint imatges
de l’exposició. A través del següent
enllaç es va poder veure l’emissió
de “TV de Mallorca”: http://www.youtube.com/watch?v=55nk4uyvr6k.

5.5 Propis
El següent vídeo, creat per Juan
Salvador Sánchez, mostra un interessant resum de RetroMallorca 2010:
http://www.youtube.com/
watch?v=gh_onjfbvhs
El nostre col·laborador David Martín
ha publicat una gran galeria fotogràfica sobre l’esdeveniment, de la qual
formen part la majoria de les fotografies incloses en aquest dossier.
http://www.flickr.com/photos/sukiweb/sets/72157624911759605/

6. Contacte
Web: www.retromallorca.com
Email: info@retromallorca.com
Twitter: twitter.com/retromallorca
Facebook: facebook.com/retromallorca

Organitzadors:
Emilio Rubio - erubio@retromallorca.com
Marcelino Luna - marce@retromallorca.com
Comunicació:
Juan Salvador Sánchez - juansa@retromallorca.com
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