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INTRODUCCIÓ 

 

 Tot sovint en parlar del joc i de l'esport utilitzem aquests termes sense 

saber massa bé que indiquen cadascú d'ells. És el mateix parlar de joc que de 

jocs? D'on prové etimològicament? És el joc una paraula polisèmica?1 És 

correcte la paraula deport? Quina diferència hi ha entre deport i esport? 

 

 Intentaré en aquest article aportar una mica de llum a aquestes paraules 

per a que els especialistes les utilitzem correctament. És sorprenent que fins i 

tot en publicacions una mica "serioses" existeix una confusió lingüística 

important. Tampoc no deixa de ser sorprenent que essent com és el joc una de 

les principals eines educatives, la poca reflexió que se'n fa a tots nivells. És 

cert, però, que darrerament hi ha gent que està treballant al nostre país per 

aportar una mica de rigor a aquest tema.2 

 

 També faré esment del joc inclòs dins l'espai festiu, entenent la festa 

com a punt principal de trobada de tota comunitat, l'espai on convergeixen tots 

els elements lúdics i culturals.  

  

                                                 
1
 " La dificultat del problema del joc ve del fet que, amb una mateixa paraula, designem necessàriament 

realitats ben diferents... Aquests jocs secundaris, aquests golfs i aquest turisme en ramat, aquestes 

literatures toves i aquestes filosofies exsangües donen la mesura d'una immensa abdicació, són el reflex 

d'aquesta trista humanitat que ha oreferit el treblla a la mort..." Bataille, G. Critique nº 51-52 agost 1951, 

recollti al Correu de la UNESCO nº 157 juny 1991. 
2
 Permeteu-me fer esment dels professors Pere Lavega i Toni Costes de l'INEFC de Lleida i l'antropòloga 

Carme Queralt del Museu del Montsià, cadascú d'ells en els seus àmbits estan aportant el rigor necessari, 

tot combinant rigor i praxis. 



JOC, DEPORT I ESPORT 

 

„ “L’infant té dret a tenir totes les possibilitats de lliurar-se a jocs i 

activitats recreatives que han de ser orientades cap a les finalitats 

programades per l’educació: la societat i els poders públics han 

d’esforçar-se a afavorir el gaudiment d’aquest dret. “ Declaració dels 

Drets de l‟Infant.  

 

Definicións 

 

 Sobre el joc, l'esport i el deport s‟ha escrit molt i des de diferents punts 

de vista, tots ells cercant donar-li una explicació a una de les característiques 

més típiques del comportament humà. 

 Cercant el diccionari de la llengua catalana defineix els termes de lña 

següent manera: 

- Joc: acció de jugar. 

- Jugar: passar el temps en alguna cosa que hom fa amb el sol objecte 

d‟entretenir-se, de divertir-se. 

- Deport: recrecació esbarjo, comunament a l'aire lliure.3 

- Esport: exercici corporal, practicat generalment a l'aire lliure per afecció, 

competició o exhibició 

Unes definicions una mica pobres si hem d‟entendre aquestes activitats com 

una de les  bases de l‟aprenentatge i de la socialització de l'ésser humà, 

sobretot en les edats més joves. 

Recorrent al diccionari Coromines trobem una mica més d'aclariment sobre 

el termes 

Deport: recreació, esbarjo...El mot existí igualment en occità antic i francés 

anticdeport ( castellà deporte, 1596, Manlleu de les tres llengües alhora): en el 

francés medieval d’Angaterra ultracorregit com desport, es convertí en l’anglès 

sport (id. Segle XV; després competició esportiva, s. XVI), el qual, en fi, s’ha 

escampat triomfalment per tot el món: nosaltres l’adoptàrem en el Segle XIX en 

                                                 
3
 " Colguen les gents ab alegria festes, lloant a Déu, estremescalants deports, places, carrers e delitables 

horts, sien cercats ab recont de grans festes...". Tirant lo Blanc Ausià March ( 1397 - 1459) 



la forma esport (desentenent-nos dels beneitons purismes dels acadèmics 

castellans, imposant artificialment el sentit anglicà al mot deporte que en la 

seva llengua ja era manllevat)...4 

 

En resum, podríem afirmar que en català tenim la sort de conservar el terme 

original i l'anglicisme, i que correctament utilitzats podem parlar amb més 

precisió. 

 

La paraula joc etimològicament ve del llatí iocare “broma”. Jugar és prendre-

s‟ho en broma, “fer com si…”, i aquest és l‟esperit que ha de predominar , quant 

el joc ja esdevé massa seriós, continua sent joc? Tenim molts exemples en 

aquest sentit, els esports de masses i els negocis que hi ha darrera, aquest 

tipus de “joc” no és l‟objecte de l‟estudi. És molt interessant com les llengües 

romàniques abandonen l‟ús del terme llatí  ludus que és pròpiament joc i 

adopten el de iocare, quedant la primera relegada a un ús molt reduït, quan 

parlem de ludoteca com espai de jocs. Per tan jugar pot ser fer broma, prendre-

s'ho poc en serio. El joc té sentit en el moment en que transcórrer. 

                                                 
4
 Diccionari Coromines de la LLengua 



EL JOC 

Ens aturarem en la idea de joc, entenent aquest fet com la base de tots els 

altres. L‟home juga i ha jugat sempre; el joc entès com a factor de 

desenvolupament humà, no és un fenomen aïllat en el temps, ni exclusiu de la 

infantesa.  

 El joc comença amb la vida i és primer que tot moviment: “ La nostra 

naturalesa és en el moviment” (Pascal). A través del moviment, alhora que els 

músculs, el nen desenvolupa la seva intel·ligència; segons Piaget, partint del 

procés d‟assimilació i d‟acomodació; assimilar allò que rep de l‟exterior i ho fa 

seu, acomodar adaptant-se al món exterior. El nen troba en el joc un excel·lent 

vehicle per a dur a terme aquest procés de coneixement de la realitat. D‟entre 

les moltes activitats que realitzen els nens, el joc ocupa el lloc més important, 

tant és així, que en certes edats pràcticament tot allò que el nen fa és joc. 

 El millor anàlisi del joc el realitza Johan Huizinga en el seu llibre “Homo 

Ludens”, a on, estudiant el fenomen, realitza la següent definició: “Acció o 

ocupació lliure que es desenvolupa dins uns límits espacials i temporals 

determinats, amb unes regles absolutament obligatòries i lliurement 

acceptades. L’acció té un fi en si mateixa i està acompanyada d’un sentit 

lúdic i d’alegria.” 5  

 En aquesta definició apareixen tots els trets característics del joc. En 

primer lloc la idea d’acció, tenim que hi ha d‟haver una manifestació motriu, de 

més o menys intensitat encara que afegeix la idea d‟ocupació amb el que 

també incorpora qualsevol activitat intel·lectual que inclogui la resta de trets de 

la definició. 

 Determinant per a definir el joc i per tant donant-li sentit en si mateix és 

la idea de lliure; el joc sempre és lliure, mai coaccionat, si apareix algun tret 

obligatori per a la seva execució deixarien de parlar de joc i parlaríem de 

qualsevol altre cosa. Tenim per tant que el joc el nen el realitza lliurement, 

sense pressions, és una bona ocasió per a que es manifesti com és. Segons el 

mateix Huizinga el joc obligat no és joc, tot el  que podria ser seria una rèplica 

però mai joc. Aquesta llibertat de l‟acció dóna al joc un sentit formatiu propi, que 

                                                 
5  HUIZINGA, Johan ( 1990, 3a reimpresión)  Homo Ludens Alianza editorial. Madrid. 



l‟infant creixi en llibertat i aprengui a desenvolupar-se en aquesta llibertat serà 

fonamental en el seu procés formatiu. 

 La resta de la definició de Huizinga analitza aspectes més formals com 

ara els límits espacials i temporals determinats; l‟acció comença i acaba en un 

moment determinat i es dur a terme en un lloc concret , i l‟infant els distingeix 

clarament, de no ser així ja tindríem un element de detecció de problemàtiques, 

l‟infant que no sap quan s‟acaba el joc o a on pot jugar a cada cosa indica un 

conflicte que es poden detectar amb el joc. Incideix la definició amb el tema de 

les regles obligatòries i lliurement acceptades; tothom que juga accepta unes 

normes d‟obligatori acompliment i si no s‟auto-exclou del joc. 

 A on torna a ser interessant la definició és a partir d‟on diu que l‟acció té 

un fi en si mateixa i està acompanyada d’un sentit lúdic i d’alegria. Algunes 

teories del joc s‟han esforçat en explicar per a què serveix però no han parat 

prou esment en explicar allò que és, Huizinga sí que ho fa; dóna al joc un valor 

propi, sense cap finalitat aliena, cal remarcar el caire desinteressat i gratuït del 

joc. En aquesta línia també es manifesten André Schmitt i la resta d‟autors del 

llibre Las cuatro esquinas del juego afirmant : “Activitat humana que amaga el 

seu veritable fi, a la que no se li pot assignar una funció particular, el joc és, per 

al nen, consubstancial al fet d‟existir.”6 . El sentit lúdic i l‟alegria han de ser-hi 

manifestes, un joc avorrit o que la persona se‟l pren massa seriosament no és 

joc, o hi ha gent que no ho viu com a tal. 

 No se li ha de posar una carrega afegida al joc, buscar-li objectius, el joc 

té valor per si mateix, això obre un intens debat sobretot en el món educatiu on 

sovint s‟utilitzen formes dites joc però que en realitat serien activitats més o 

menys lúdiques però en cap cas un joc. Moltes d‟aquestes activitats 

presentades de manera lúdica obliden algunes de les característiques bàsiques 

que distingeixen el joc d‟altres activitats, quantes activitats estan mancades 

d‟alegria, entre d‟altres coses perquè l‟infant se l‟obliga a jugar. Això que és 

massa habitual en contextos educatius no ho hauria de ser en espais festius on 

sí que es pot donar el joc plenament, en tota la seva dimensió de llibertat,  

d‟alegria i de gratuïtat.  

 

                                                 
6 GUILLEMARD, I ALTRES 1988  Las cuatro esquinas del juego Ed. Agonos. Lleida 



Joc i valors 

 El joc està ocupant el lloc que se li escau a la societat. Cada cop més 

s‟arrela un sentit lúdic a la societat lligat a la cultura de l‟oci que molts 

pensadors proclamen arribada (RACIONERO, LL.1983 Del Paro al ocio. 

Editorial Anagrama, Barcelona ) i el joc ocupa en aquesta societat un paper 

fonamental que li hem de reconèixer. Sota múltiples noms i formes el joc se‟ns 

presenta com a element cabdal de la societat de finals de segle: esports, jocs 

d‟atzar, jocs de societat, concursos, jocs educatius i didàctics, etc. no són més 

que manifestacions d‟un mateix fenomen. 

 El joc és cabdal en l‟evolució del nen car l‟ajuda a desenvolupar-se 

plenament, en tots els àmbits. 

 - En el terreny del desenvolupament físic i motriu el joc contribueix a 

l‟augment de la força i la velocitat, a l‟establiment d‟una millor coordinació dels 

moviments i de la percepció del moviment. La importància del joc en aquest 

camp és fonamental, ja he dit al principi que joc és moviment. 

- En el terreny intel·lectual, el joc afavoreix la comprensió de situacions, 

l‟elaboració d‟estratègies, l‟anticipació d‟esdeveniments i sobretot la conquesta 

de la cooperació que serveix per a la construcció del pensament lògic i 

relativització dels punts de vista egocèntrics. 

 - En el terreny afectiu el joc serveix a l‟assimilació i maduració de 

situacions viscudes que, repetides en el simbòlic i l‟imaginari, perden part del 

seu caràcter agressiu o traumàtic. En el joc hi ha també l‟aprenentatge de la 

frustració ( J. Huizinga. Op. cit.), i una part importantíssima del procés 

d‟autoafirmació del jo. 

 - En el terreny social o relacional, el joc ofereix ocasions 

d‟aprenentatge de la regla, i per tant de l‟objectivitat, moments de participació 

en situacions creades imaginàries i mantingudes col·lectivament, amb el que 

això implica d‟acceptació de rols i de límits menys precisos que la regla, i la 

participació en tasques col·lectives. Com a element present a totes les festes 

permet les relacions entre membres d‟una mateixa comunitat. 

 Per a il·lustrar una altra visió dels valors transcric uns paràgrafs del llibre 

“101 jocs no competitius .” de Rosa Ma. Guitart: 



 “ El joc és una activitat natural de l‟infant que li proporciona plaer i 

satisfacció... 

 El joc ajuda a desenvolupar les facultats psíquiques i físiques i serveix 

per conèixer les pròpies aptituds i límits... 

 El joc possibilita les relacions no jerarquitzades... 

 La societat i les seves regles es reflecteixen en el joc, mitjançant el qual 

es coneix i assimila, la qual cosa li permet adaptar-se a la realitat que 

l‟envolta... 

 El joc és mitjà d‟aprenentatge, i no cal que sigui intencionat o programat 

per l‟educador. 

 El joc és voluntari i desitjat l‟infant el fa servir de mitjà terapèutic, 

d‟alliberament de tensions psíquiques i retorn a l‟equilibri.” 

 Interessants afirmacions les que conté el llibre de Rosa Ma. Guitart en la 

seva introducció. L‟autora no entra a aprofundir els temes, car no és aquest 

l‟objecte del llibre, però es pot veure que tots els temes exposats coincideixen 

en la majoria d‟afirmacions d‟altres autors. 

 No podem oblidar que el joc popular i tradicional era força sexista. En 

aquells temps que els valors masculins i femenins estaven associats a 

estereotips determinats, els jocs no estaven absents d‟aquests. Així  trobem 

que hi havien “jocs de nenes” i “jocs de nens”. Això avui en dia està fora de lloc, 

i tot intent de recuperació del joc passa per eliminar aquestes barreres o 

qualsevol altra.  

 Vist tot això podem afirmar que tenim en el joc un instrument de valor 

incalculable, un element motivador per l‟infant alhora que amb uns valors 

pedagògics i socials infinits, no caiguem però en veure només aquest aspecte, 

he intentat demostrar que el joc és important per si mateix i cal donar-li el lloc 

que li escau en els nostres  moments festius, i a la vida dels adults. 



Classificació del joc 

 

 La mateixa dificultat que hi ha a l‟hora de definir joc la trobem a l‟hora 

d‟intentar classificar-lo. El joc es pot classificar en base als materials que es 

requereixen per a la seva pràctica ( fusta, pilotes, cordes,…), o als aspectes o 

qualitats físiques que intervenen ( jocs de força, d‟habilitat, … ), també es 

poden ordenar segons la problemàtica tàctica que plantegen7  Len Almond 

formula la següent classificació: 

 - jocs esportius de blanc i diana (golf, bitlles,…) 

 - jocs esportius de camp i bat ( baseball, softball) 

- jocs esportius de camp dividit o xarxa i mur ( tennis, pilota valenciana,…) 

 - jocs esportius d‟invasió ( futbol, bàsquet,…) 

 Els jocs més populars i tradicionals es tendeixen a ordenar en funció a 

l‟època de l‟any en que es practicaven, aquesta seria l‟ordenació del Costumari 

Català de Joan Amades entre d‟altres  

 Fruit de l‟estudi del comportament humà R. Caillois arribar a analitzar el 

joc com part fonamental de la societat. D‟acord amb això classifica els jocs de 

la següent manera:8 : 

 - agon: tenen en la competició la seva principal característica. Es crea 

una igualtat artificial per a que els antagonistes es puguin enfrontar i la victòria 

sigui inqüestionable.  

- alea: l‟atzar és la característica que defineix aquest grup de jocs. El destí dels 

daus o de les cartes. No hi ha igualtat, és la sort qui determina el guanyador o 

perdedor  

 - mimicry: el fet d‟interpretar un rol en un joc, imitar, posar-se una 

màscara, tots els que tenen a veure amb l‟expressió. Les representacions de 

tota mena, professionals o amateurs, ocupen un lloc destacat a les 

programacions festives. A Berga els nens juguen a fer Patum imitant als adults i 

preparant-se per quan ells siguin els protagonistes de les festes En el llibre 

sobre la Patum, Armengou explica: ” De tota la vida, pels volts de Corpus, els 

infants de Berga en els seus jocs de carrer s‟han esmerçat a engiponar-se les 

                                                 
7 Extret del llbre DEVÍS, j. i PEIRÓ, C.(1992) Nuevas perspectivas curricurales en ed. 

física.: La salud y los juegos modificados .Ed INDE. Barcelona. 
8 CAILLOIS, R. (1958) Les jeux  et les hommes. Ed. Gallimard. París. 



seves Guites, les seves Maces, els seus Gegants més o menys - més aviat 

menys que més - reeixits.”.9  De les moltes festes que es celebraven a Roma 

destacaven per la seva durada i descontrol les Saturnals on segons Klaus 

Bringmann10: “En las Saturnales se jugaba al mundo al revés  y se 

caricaturizaban leyes y cargos públicos.” Aquesta activitat, predecesora dels 

Carnestoltes es ha quedat en festes com el bisbetó a Montserrat o les del 

Carnestoltes on es produeix un canvi de rol, on es juga a ser un altra. 

- ilinx: el vertigen o la recerca d‟aquest dona nom a tot el grup. Són jocs que 

tenen en la sensació de desorientació i en la descarrega d‟adrenalina que 

provoca un estat de felicitat, el seu principal atractiu11 . Tots els aparells tipus 

“carrousel”, autoxocs, o similars busquen aquesta sensació i també hi són 

sempre presents a les festes. O la centenària cucanya de la Plaça Nova de 

Barcelona que apareix per Sant Roc, cucanya de tipus horitzontal que gira 

sobre si mateixa i que el jugador que aconsegueix creuar-la dues vegades es 

sotmès a ràpides giravoltes pel cucanyaire. 

 

 Moreno Palos12 s‟interessa pels jocs més esportius, aquells que es 

reglamenten i en fa la següent classificació:  

 - de locomoció: curses força típiques de moltes festes. 

 - de llançament de distància: els llançaments de barra de la comunitat 

aragonesa  entre d‟altres. 

 - de llançament de precisió: les bitlles, claus etc., és potser una de les 

modalitats més esteses. 

 - de pilota: els jocs amb pilota són presents a gairebé totes les festes. 

 - de lluita: combinant habilitat amb potència a algunes comunitats com a 

Canàries són molt presents. 

 - de força: arrossegaments o d‟altres modalitats similar. 

                                                 
9. ARMENGOU i  FELIU, J.  1994 La Patum de Berga  Ed. Columna. Albí 
10

 SCHULTZ, U. (dir.) La fiesta. De las Saturnales a Woodstock. Alianza ed. Madrid. 

1994 
11 “ El deseo de sentir otra descarga no es sólo psicológico: la adrenalina es una droga. 

activa una sustancia química, la dopamina, la misma hormona secretada por el uso de 

cocaina.” VARIS. (Marzo- Mayo1995) Revista COLORS nº 10. Benetton. Milà. 
12 . MORENO PALOS C. 1993 Aspectos recerativos de los juegos y deportes 

tradicionales en España. Ed Gymnos. Madrid 



 - nàutics i aquàtics: les curses de llaguts o traineres o piragües ocupen 

un important espai a les festes de molts llocs. 

 - amb animals: cada cop més limitats, històricament han ocupat un gran 

espai festiu. 

- d‟habilitat en el treball: les tasques agrícoles bàsicament han estat 

l‟origen de moltes pràctiques lúdiques com ara tallar troncs. 

 - d‟altres no classificats: tots els que no hi tenen cabuda en les anteriors. 

  

 Parlebas i els seus seguidors, aplegats sota el corrent de la praxiologia, 

fan l'estudi més acurat del joc i de l'esport que s'està fent en actualitat. Basen el 

seu treball en l'anàlisi dels elements interns i externs dels joc, entenent aquest 

com un sistema on tot està relacionat: la lògica interna i la lògica externa13. Em 

sembla important destacar la classificació que es fa dels jocs i dels 

esports/deports si es segueixen els criteris de relació entre els participants. 

Segons això en el joc es poden establir les següents relacions: 

- Psicomotors, activitats lúdiques individuals, sens l'oposició ni la cooperació 

de ningú. 

- Sociomotors, on intervenen varis jugadors que poden establir diferents 

relacions: 

- Oposició, un jugador s'enfronta a un altre que dificulta les seves 

accions. Serien tots els esports de duel tipus tennis, boxa, esgrima, etc. 

- Cooperació, tots els jugadors treballen per a assolir un mateix 

objectiu sense que ningú s'interposi. Serien els castells humans. 

- Oposició - cooperació, un equip amb jugadors que cooperen entre 

si, s'oposa a un altre equip amb jugadors que també estan cooperant 

entre ells. Serien la majoria d'esports d'equip. 

- Paradoxals, les relacions de cooperació - oposició no sñón estables i 

canvien segons els interessos dels jugadors. 

Com veiem aquesta relació és molt interessant des del punt de vista 

educatiu i per a establir una coherència entre els valors que volen 

treballar i la manera de fer-ho. 
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 Juego, deport y sociedad. Léxico de praxiologia motriz. Parlebas, P. Ed. Paidotribo Barcelona 2001 



 Com hem vist no existeix una classificació única i per tothom 

reconeguda, i per tant totes es poden donar com a vàlides, sempre que el punt 

de partida sigui raonable i coherent. 

 

Jocs populars 

 Els jocs populars es poden diferenciar d‟altres grups de jocs per uns trets 

que, tot i no ser massa científics ni rigorosos, ens permeten afirmar quan un joc 

és popular o no. 

 - Els jocs populars no tenen un origen determinat i/o conegut. Sovint els 

seus orígens es perden en la memòria del temps (xarranca, tabes,…), d‟altres 

el lloc de procedència és gairebé impossible de determinar ( el mateix joc el 

trobem a llocs tant llunyans com ara la Xina o Sudamèrica com és el cas de les 

baldufes). 

 - Les interpretacions dels jocs són múltiples i variades. Relacionat amb 

l‟apartat anterior els orígens boirosos de molts d‟aquests jocs fa que els usos i 

aplicacions que rebien eren diversos . Per exemple les varietats de jocs de 

xarranca, joc conegut a moltes cultures amb nom i formes diferents, però amb 

la mateixa essència de joc. 

 

Jocs i tradició 

 

 El terme tradicional associat a joc pot presentar alguna dificultat car el 

terme tradicional ja es presta a confusió. Tècnicament una cosa es considera 

tradicional quan ha estat practicada o vigent durant un cert període de temps 

que alguns xifren en un mínim de 15 anys i d‟altres de dues generacions. Per 

tant joc tradicional seria aquell que s‟hauria d‟haver practicat durant un cert 

període de temps. La forma de transmissió d‟aquests jocs era de forma oral, els 

més grans ensenyaven als més menuts. Des dels finals del segle XIX 

comencen a sorgir llibres en un clar intent de perseverar i transmetre un 

patrimoni que, de manera oral i per les circumstàncies canviants de la societat, 

ja estaven perdent el seu sistema de transmissió. En el llibre de F. MASPONS I 



LABRÓS14 escrit l‟any 1874 i reimprès el 1933 trobem la següent afirmació” 

JOCS BALLETS  Recollim , perquè perilles de perdre‟s alguns dels més típics 

jocs d‟aquesta mena. Són jocs ballets que avui a penes es dansen.” Com a 

curiositat es constata el fet que entre aquests jocs “ amb perill de perdre‟s” hi 

trobem el Joan Petit i el ball de la Civada, jocs de plena vigència a les 

guarderies i escoles d‟infantil.  

                                                 
14  MASPONS i LABRÓS, F. (1933) Jocs d’infants. Ed. Barcino. Barcelona. 



EVOLUCIÓ DEL JOC A L'ESPORT 

 

El pas de molts jocs a esports és un procés llarg en el temps i complex en 

el seu esdevenir. A continuació es fa una aproximació a quina podria ser 

l'evolució de la majoria de jocs que han esdevinguts esports i per què molts 

jocs no han fet aquest procés. Per entendre aquest procés en tota la seva 

dimensió caldria aprofundir en l'obra de Parlebas15, el qual, analitzant 

l'estructura interna i externa del joc arribar a plantejar que es possible predir si 

un joc pot arribar a esdevenir un esport de masses. Aquest anàlisi ho fa a partir 

dels elements comuns que es donen en els esports de masses.  

 

Nosaltres en aquest article ens limitarem a anotar quina seria una possible 

evolució d'un joc tot comentant algun aspecte destacable del procés i observant 

que no sempre es donen tots els passos ni d'aquesta manera, com sempre, el 

perill de generalitzar pot portar a errades d'interpretació. 

 

1r.- El joc neix de manera espontània. Grups de gent es trobaven i 

volien demostrar les seves habilitats en diferents facetes. Les tasques del camp 

són una de les fonts generadores de jocs; joves camperols i pastors competien 

durant les festes per a demostrar les seves habilitats feinejadores i poder així 

obtenir millors contractes en èpoques de treball, aquest és l‟origen de la majoria 

d‟esports rurals bascos, com ara tallar troncs (aizkolari) o transportar càntirs de 

llet (chingas). Els entrenaments militars i les demostracions de força i poder és 

l‟origen de moltes de les activitats atlètiques bàsiques com ara córrer, llençar o 

les pràctiques de lluita i tir tant presents a moltes festes. Els rituals16 han donat 

lloc a gran quantitat de jocs dels més difosos. Les xerranques, baldufes, tabes17 

, etc. tenen els seus orígens en arts màntiques endevinatòries. 

 

                                                 
15

 Parlebas Op. Cit. 
16 “ Es fa menció especial dels jocs específics, que són, en certa manera, un ritual més codificat.” 

PABLO, J. 1980 Calendari de festes i tradicions. Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 

17 “En despertar-me, vaig trobar damunt meu una taba de les de jugar a l’astràgal…La peça del joc de 

l’astràgal vol dir que hi eres present de cos  però absent de cor i ànima.” POPULAR 1997 Les 1001 nits  

Ed Proa. Barcelona. 



2n.- Augmenta el nombre de practicants. Si aquest joc agrada, és 

practicat cada cop per un major nombre de gent Sovint esdevé que es perd el 

sentit original de la pràctica i el poble s‟apropia d‟espais que en principi no li 

eren propis18. Els jocs que tenen un origen màntic serien l‟exemple més clar, 

activitats reservades als endevins són incorporades com a joc pels nens i 

nenes que copiaven el que veien o intuïen. 

 

3r.- Consentiment institucional19: Si les institucions socials no veuen en 

aquest joc una contradicció amb els valors establerts, permetran la seva 

pràctica20 .Això és cabdal per a la supervivència del joc. Jocs que abans es 

practicaven ara estarien titllats de cruels21 . Les pràctiques festives amb la 

inclusió d‟animals que impliquen un sacrifici cruel dels mateixos no estan 

permeses per la llei. 

 

4rt.- Joc Popular. Si el joc ocupa cada cop més un ampli espai d‟oci de la 

comunitat, i adquireix una forta implantació social parlarem de joc popular. 

Tindríem en el futbol un cas exemplar de popularització d‟una pràctica que en 

principi estava reduïda a ambients selectes de colleges britànics d‟alt nivell i 

que va anar adquirint una gran implantació popular.22  

5è.- Transmissió generacional. Si aquest joc es transmet i té continuïtat 

en el temps (de generació en generació), uns jugadors ensenyen a uns altres 

de més joves i aquests a uns altres i així succesivament, parlarem de joc 

tradicional. 

 

                                                 
18

 "Els jocs no són sinó fòssils del joc" Mauriras - Bousquet, M. Ganes de viure. Correu de la Unesco 

157  juny 1991 
19

 "Cal afirmar, abasn que res, el principi del món nou: l'útil és l'únic sobirà i el joc només es tolerat si 

serveix" Bataille, G. Op cit. 
20 “ Las pelotas, las bolas y los balones han sido y son elementos lúdicos universales…Asi mismo , hay 

que resaltar una circunstancia común a todos ellos. La ley siempre los consideró diversiones permitidas y 

en algunos casos hasta los fomentó. Con el paso de los años unos y otros fueron calando 

satisfactoriamente en el ánimo de la sociedad indiana que se aficionará en demasia.”LÓPEZ CANTOS, 

A. 1992 Juegos, fiestas y diversiones en la América española.  Ed. MAPFRE. Madrid. 

21 Jocs com cavall fort o arrencar cebes han estat eliminats d’espais educatius per l’evident risc de lesions 

que comporten. 

22 “Los juegos de pelota llevaban practicándose desde hacía siglos en Europa y también fuera de este 

continente, pero sufrieron una transformación radical en Inglaterra entre 1840 y 1860. Fue entonces 

cuando nació el futbol moderno en el seno de las  public schools y de las universidades. En seguida 

saldria de esta marco para penetrar en todas las capas sociales y convertirse en un espectáculo.” WAHL, 

A. 1997 Historia del futbol, del juego al deporte Ediciones B. Barcelona. 



6è.- Estructuració. Si aquest joc estructura el seu funcionament amb 

major precisió, i s‟institucionalitza a través de federacions i comitès de 

competició de nivell local passa a ser un esport d'arrel tradicional. Aquest 

tipus de pràctica porta una gran confusió terminològica. S'utilitzen, entre 

d'altres, les següents paraules: esports autòctons, esports tradicionals, esports 

rurals, etc. Nosaltres ens inclinem a utilitzar una terminologia que s'està 

imposant per a definir les pràctiques tradicionals que, adaptades i 

modernitzades, es practiquen encara ara, danses, espectacles, etc. aquest 

tipus de pràctica s'anomenen d'arrel tradicional. 

 

7è.- Expansió. Si aquest esport d'arrel tradicional traspassa els seus 

límits geogràfics propis, i s‟estén per d‟altres països i continents, adquirint una 

àmplia presència en els medis de comunicació, i un augment considerable de 

practicants, parlem d‟esport de masses. Aquest fet afavoreix en alguns casos el 

coneixement i la difusió del joc / deport, però en molts d'altres elimina variants 

més minoritàries, perdent riquesa de pràctiques.  

 

El fenomen de l'esportivització de les pràctiques lúdiques més bàsiques així 

com la massificació d'alguna d'aquestes pràctiques no deixar de ser un tema 

complicat i de debat llarg, què volem que prevalgui, moltes variants i escàs 

nombre de practicants i àrees geogràfiques reduïdes, un interès gairebé 

antropològic dels medis de comunicació? O volem una activitat homogènia, 

amb gran nombre de practicants i gran interès dels medis de comunicació? 

Veient els casos actuals, crec que hi ha exemples i arguments que avalen a les 

dues postures, tant els que defensen la riquesa de variants com els que 

defensen l'estandarització. 



La “ infantilització” 

 

 Agafem el terme “infantilització” que recull Juan G. Atienza en el seu 

llibre Fiestas Populares e Insólitas , del mateix transcric un paràgraf de la 

pàgina 302: “ Infantilización: Proceso observado por Julio Caro Baroja (1968) 

en diversas fiestas, por el cual los antiguos ritos, que originariamente fueron 

propios de hombres y mujeres, han pasado con el discurrir del tiempo a 

convertirse en danzas o juegos de niños, con la consiguiente pérdida de 

solemnidad que tuvieron en sus inicios”.23  

 Molts jocs abans eren practicats per joves o adults com a demostració 

de força o habilitat, per a impressionar a les noies, o simplement per equiparar 

les seves arts amb d‟altres joves. No és casual el gran nombre de jocs que 

tenen en la força el seu principal element, els joves i adults necessitaven donar 

mostres de poder, mentre que la presència de jocs que eren practicat 

majoritàriament per a nenes o nens més petits no ocupen cap espai dins el 

programa festiu.  

 En el seu llibre Fiestas de invierno , Cesar Justel constata el següent en 

descriure la festa de la Botarga al poble de Mazuecos a Guadalajara: “ La fiesta 

fue muy famosa. Pero poco a poco ha acabado convirtiéndose en una fiesta de 

chicos”.24  

 Es constata aquest procés d‟infantilització en estudiar la presència del 

joc en el Costumari Català de Joan Amades, en aquest apareixen els jocs com 

a: jocs de fadrinalla, jocs de jovent, jocs de mainada o jocs d‟infants, segons 

l‟edat dels seus practicants, els jocs de fadrinalla o de jovent  hi apareixen força 

sovint jocs que ara són practicats exclusivament per mainada. 

                                                 
23 . ATIENZA  Juan G (op. cit) 

24  JUSTEL,  Cesar 1997 Fiestas de invierno Prensa española general de revistas S.A. . Madrid. 



La estacionalitat 

 

 Qui podia jugar a bales amb les mans fredes a l‟hivern?, o a bales en 

èpoques de pluja? Trobem moltes referències que indiquen aquesta 

característica del joc, la seva estacionalitat. En Joan Amades fa constants 

observacions, per exemple a la pàgina 408 del volum V del Costumari Català fa 

la següent anotació: “ La fredor convida la mainada a cercar jocs de molt 

exercici…”, o bé a la pàgina 418 indica el joc de la llebreta “com a propi 

d‟aquest temps tardoral i fred.”. La festa també té la seva estacionalitat. La 

majoria de festes majors es celebren en estacions de bonança: finals de 

primavera, tot l‟estiu i l‟inici de la tardor agrupen la majoria de les nostres 

festes. Jordi Pablo  (op. cit.) relaciona els següents jocs a Barcelona en funció 

de l‟estació: “ Hivern… Tradicionalment, els jocs específics d‟aquesta estació 

són de moviment per combatre el fred, i els de dos bàndols, que es poden 

interpretar com la lluita entre l‟esperit nou i el vell ( l‟any nou i el vell).” 

“Primavera… L‟enlairament d‟estels, la cacera de bestioles molestes ( es creu 

que per cada una que se‟n mata, se n‟eviten mil a l‟estiu) i els jocs de  rotlle, 

freqüentment lligats a balls entorn del maig ( el cercle en moviment, provoca el 

creixement), serien alguns dels entreteniments i jocs tradicionals d‟aquesta 

estació.”       “ Estiu… els jocs i entreteniments de l‟estiu són els que es 

produeixen al costat de l‟aigua, i els que impliquen poc moviment el cos, per tal 

de no suar.” “ Tardor… A pagès. aquesta època es caracteritza per la verema, 

jocs i entreteniments semblants als de la primavera.”25  

                                                 
25 PABLO, J. Op cit. 


