
Oriol Comas i Coma (Barcelona, 1956). Filòleg de formació. És expert i 
col·leccionista de jocs de tauler. Ha dirigit durant 12 anys la consultoria de comunicació 
pública Hores extraordinàries. Des de fa sis anys es dedica exclusivament al món del 
joc.  
 
Des de 1985 ha creat i produït més de cinquanta jocs de taula i de carrer per a 
institucions, ONG, universitats, periòdics i empreses. És autor, amb Lluís de Yzaguirre, 
de l’adaptació al català del joc de paraules encreuades Scrabble®. Durant el 2001 ha 
comissariat les exposicions “Lletres en joc. Història dels mots encreuats”, amb Màrius 
Serra i Miquel Sesé, per al Museu del Joguet de Catalunya, i “Juegos del mundo”, 
exposició itinerant de Travel Club per conèixer i jugar a jocs de tauler tradicionals de tot 
el món. El 2002 ha dirigit el volum sobre el joc infantil de la Enciclopedia de los padres 
de hoy de Círculo de Lectores. També el 2002, ha estat editat El joc de les rajoles 
d’Antoni Gaudí, joc creat amb Jep Ferret. Ha estat el responsable de l’àmbit del joc del 
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 on s’ha encarregat dels espais de jocs 
tradicionals, dels jocs oficials Terra i Els arreglaembolics de les Tres Bessones i d’un 
joc de recorregut pel territori del Fòrum.  
 
Per Sant Jordi de 2005 ha sortit el seu llibre El món en jocs, sobre la història dels jocs 
de tauler (RBA-La Magrana). També el 2005 comissaria l’exposició “Més de 100 jocs 
indispensables”, un recorregut pels millors jocs de tauler de la història, al Museu del 
Joguet de Catalunya. El joc-concurs Què llegeixes?, fet amb Jep Ferret per a la 
Institució de les Lletres Catalanes amb motiu l’Any del Llibre i la Lectura, és a la xarxa 
des de setembre de 2005 (www.quellegeixes.net). Des de setembre de 2005 col·labora al 
programa “De 4 a 7 amb Xavier Graset” de Catalunya Ràdio amb una secció setmanal 
sobre jocs i escriu amb Pau Vidal els guions del concurs de Barcelona Televisió “Tot 
B”.  
 
La seva biblioteca consta de 2.100 llibres i 900 revistes sobre jocs, i la seva ludoteca es 
compon de més 2.400 jocs de taula. 
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