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Introducció 
El joc s'ha contemplat des de diferents 
òptiques per l'escola i, paral.lelament, 
per l'Educació Física (EF). Evident
ment però, l'educació no abasta tots 
els aspectes de la vida. Paradoxalment 
en una societat que dia a dia esdevé 
més lúdica, l'educació i sobretot l'Edu
cació Física, amb el seu obsessiu afany 
d'estatus científic, esdevenen més in
tel-
lectuals i academicistes. En aquest 
creixent esvoranc s'aixequen alguns 
intents de recuperar el joc tradicional i 
popular, de comptar amb el joc com a 
valuós element educatiu. I és aleshores 
quan sorgeix la pregunta: Intentar 
d'integrar el joc a l'educació i a l'Edu
cació Física? Potser no seria molt més 
interessant comprende el joc i a l'indi
vidu i la societat que juga i revisar 
l'educació i, per tant, l'Educació Físi
ca? Wagensbergl deia que el progrés 
del coneixement es mesura molt millor 
per la història de les preguntes que per 
la història de les respostes. 

Les postures de l'Educació 
Física davant el joc 
L'escola ha adaptat i adapta encara di
ferents postures envers el joc: 
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- Ignorar les activitats lúdiques, consi
derant-les desdenyables i inútils. Els 
estudis serien l'activitat seriosa i el joc 
l'esbaJjo. 
- L'Escola Nova concedeix molta im
portància a les activitats lúdiques, par
ticularment als jocs tradicionals i in
tenta conjugar essència i tradició. 
- Una altra postura diferent, conti
nuació de l'anterior, però amb un cab
dal de coneixements (Chateau, Wa-
1I0n, Piaget, Winnicott, etc.) vol com
prendre en profunditat el joc infantil. 
L'Educació Física, bé per criteri propi 
o supeditada a un marc educatiu més 
ampli, ha adoptat postures paral.leles: 
- Realitzar mitjançant jocs una tasca 
compensadora als estudis seriosos. 
- Seguint a l'Escola Activa cercar, 
mitjançant jocs tradicionals i populars, 
jocs "pedagògics" que permetessin de
senvolupar aquest o aquell objectiu 
(jocs de força, de velocitat, etc.). 
- La tercera via o postura ha estat la 
d'INTEGRACIÓ a través de les Fede
racions Esportives cercant jocs que 
afavorissin la iniciació esportiva pre
parant els nens per a activitats "més 
serioses i rendibles". 
- Una cuarta via, el corrent de la ten
dència lúdica2 busca l'essència i l'ori
ginalitat del joc. El seu representant 

més conegut és P. Parlebas, qui defi
neix que la rehabilitació del joc ha d'a
nar aparellada amb la recerca de l'es
pecificitat de l'Educació Física. Res
pecte de la seva utilització en la inicia
ció esportiva, Parlebas considera que 
les xarxes de comunicació motriu del 
joc són molt més riques que les dels 
esports institucionalitzats. 

Essència i espai potencial 
del joc 
Robyn Davidson3 quan, després de 
creuar en solitari 3.000 km de desert, 
obeeix un impuls sobtat i espontani i 
es despulla, rebolca i pataleja junta
ment amb els seus dos dromedaris, col
gant-se de pols, sent una impressió tan 
profunda que, instants després, expres
sava: "Fou l'estona més sincera de di
versió sense inhibicions que he viscut. 
Estic segura que la majoria de nosal
tres hem oblidat com es juga. En el seu 
lloc hem inventat els jocs". 
Aquest comentari, substanciós, no ens 
ha d'estranyar. Efectivament, existei
xen diferències, fins i tot conceptuals, 
entre les formes de jugar. Els anglesos 
diferencien play (jugar) i game (joc). 
Chateau" diferenciava el joc infantil 
del joc adult. Mentre aquest darrer re-



presentava un descans i evasió artifi
cial i un remei compensador, el joc del 
nen significava un fi en si mateix, ale
gre i bulliciós, personalitzador i espon
tani. No combreguem amb aquesta se
paració tan contundent. Ens sembla 
més aviat qüestió de matisos i aquest 
espai màgic on podem convertir-nos 
en reis o lleons (potser allò que real
ment sempre hem estat) i matar o mo
rir simbòlicament no és patrimoni del 
nen o l'adult, sinó un terreny comú i 
únic d'experiències i vivències corpo
rals, emocionals i racionals. 
Perqué el joc inclou moltes possibili
tats. Els trets més freqüents i destaca
bles del joc són: 

- Plaer 
- Expressió 
- Món apart 
- Acte social 
- Excedent d'energia 
- Fi en si mateix 
- Oscil.lació, incertesa 

Remarquem aquesta ineludible obliga
ció de ser una acció lliure i de consti
tuir una finalitat en si mateixa que té 
molt poc a veure amb aquestes "pre
tensions pedagògiques" que l'utilitzen 
com a mitjà; emfatitzem els seus po
tencials de plaer i expressius i el seu 
esdevenir acte social però, per damunt 
de tot, ponderem el constituir un món 
apart. 
Aquest caràcter l'ha definit genialment 
Winnicou6 mitjançant el seu concepte 
d" 'espai potencial". El joc transcórre 
primigèniament en aquest espai que hi 
ha entre la mare i el fill i que els uneix, 
que no és una realitat psíquica interna, 
atés que es troba fora, sense ser el món 
exterior, i on es reuneixen objectes i 
fenòmens de la realitat exterior que el 
nen utilitza al servei d'una realitat in
terior en la qual es viu i es somnia amb 
fragments de la realitat exterior. En la 
seva evolució ontogenètica esdevé 
zona de superposició entre el joc de 
diverses persones essent alhora indivi
dual i social , desig i realitat. Una reali-

tat invisible i imaginària, sentida i vis
cuda per tots els que juguen, conscients 
que fan "com si", acceptada per tot
hom i a la qual, qualsevol factor 
"real", "objectiu" (la pluja, el timbre 
que determina el final de la classe, la 
crida de la mare a dinar) fa sotsobrar. 
És un espai , una zona, indiscutible
ment trencadissa, fràgil. 
Aquesta fragilitat o, si es prefereix, 
aquest vaivé. incertesa, oscil.lació do
nen al joc el que Duvignaud7 anomena 
disseminació lúdica referida a l'ambi
valència profunda del joc: alhora inte
grador quan és canalitzat, ritualitzat, 
institucionalitzat i subversiu quan sor
geix imprevist; inopinat, incongruent, 
dionissíac. Ambdós efectes són sempre 
presents; joc i jugar, game i play són 
només els braços d'una balança que 
oscil.la constantment. 
I tanmateix, és en aquesta zona dels 
fenòmens transicionals, que són uni
versals, on apareix la comunicació 
amb d'altri i el joc com universal. En 
aquesta zona, que correspon a la salut, 
que facilita el creixement, que con
dueix a les relacions de grup i que pro
porciona experiències, pot l'educador 
introduir enriquiments educatius po
tenciant la creativitat. 

Joc i cultura 
El "fer com si" conjugant el pràctic i 
l'imaginari, el desig i la norma, la co
hesió social i els interessos individuals 
no és patrimoni exclusiu del joc. En el 
teatre un actor que és conscient "fa 
com si" mentre és seguit emocional
ment per múltiples espectadors que sa
ben que allò no és real, però senten 
com si ho fos. L'esport, la religió, etc. , 
es guien per idèntics processos. 
Huizinga8 assenyalà que la cultura sor
geix en forma de joc, que la cultura, en 
un principi, es juga. Això no significa 
que la cultura sorgeixi del joc mitjan
çant un procés evolutiu, que es trans
formin en cultura coses que original
ment eren joc, sinó que la cultura té en 

principi quelcom de lúdic, que es de
senvolupa amb formes i amb ànim de 
joc. 
La cultura és sobretot una concepció, 
una vivència, una interpretació del 
món que es tradueix a uns peculiars i 
possibles modes de vida i la història de 
la cultura no és res més que "la histò
ria dels models expressables d' una rea
litat sempre inexplicable" .9 Aquesta 
necessitat de trobar models, de tenir 
referències, de donar nom a les coses, 
és el vèrtex de l'oposició entre natura i 
cultura i ens parla, segons Alberoni,l° 
de la temença de l'home davant el Sol i 
d'altres coses vitals, que són precàries i 
que per l'animal no constitueixen te
mor atés que per a ell la vida és fluir. 
És l'home qui necessita punts forts, 
tensions de valor: 

«Els esperits, els dimonis i els déus, 
són els mitjans amb els quals l'home 
ha negat els seus somnis, són els mo
ments del seu despertar, són els sím
bols d'una força que contraposa a la 
natura. Els edificis socials, culturals i 
simbòlics específicament humans pro
dueixen aquesta força de l'ésser, orien
ten i recorden. AI mateix temps però, 
aquestes forces que s'imposen i es tro
ben són més terribles que aquelles, ob
tuses i ocasionals de la natura. Amb 
aquesta "dupla" la protecció és per
manent, però també permanent l'ame
naça. Aquestes forces només poden 
moderar-se i mantenir-se paral.leles 
mitjançant regles. Les relacions entre 
ambdues han de comandar-se mitjan
çant rituals»." 

El parer de Pàniker és semblant: 
"El cas és que sempre, d'alguna mane
ra, l'animal humà ha estat dempeus, és 
a dir, ha neutralitzat, a través de la 
seva cultura, els propis paranys que 
aquesta cultura li parava. Enigmàtica 
ambivalència que és en el moll del pro
cés crític ( ... ) tot llenguatge ens separa 
de la realitat i, d'alguna manera, gravi
ta vers aquesta realitat de la quals ens 
separa".t2 
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En el joc es conjuguen, s'entrellacen en 
precari equilibri natura i cultura. De la 
mateixa manera que la cultura occi
dental dóna referències a l'home mit
jançant conceptes i modes de vida que 
regulen les relacions socials, el joc so
cial, mitjançant la regla, permet a les 
societats industrials i post-industrials 
contemporànies canalitzar l'emoció i 
controlar-la sense caure en el frenesí 
permès i buscat per d'altres cultures 
(vudú, macumba). 

La justificació estètica de la 
vida: enlairament, vol i 
aterratge 
La crisi del 73 no fou només econòmi
ca, sinó global, i deixà l'home submer
git en un món sense referències cultu
rals. Dècades abans, a començaments 
de segle, la industrialització apartava 
l'home dels seu entorn rural, sotme
tent-lo a ritmes artificials que no te
nien res a veure amb la seva autèntica 
naturalesa. L'home es defensà d'aques
tes agressions amb l'imaginari, amb el 
modernisme. Tanmateix, a la dècada 
dels trenta començaria la segona colo
nització,u la colonització de l'esperit, 
de les imatges, dels somnis, oferint una 
felicitat mítica (estat del benestar, opu
lència, eterna joventut, formes tecno
tròniques estilitzades, instant feliç per
durable, etc.) on la mort i la vellesa, en 
resultar absurdes, eren negades, i con
vertí contes tradicionals, mites i lle
gendes en succedanis "light", "made 
in USA", homogeneïtzants i descafeï
nats. 
En aquest final de segle sobresurt el 
postmodernisme, conjugant passat i 
futur, ponderant el retorn als orígens, 
ressucitant déus i cantant el retorn a la 
natura. Bé que emmarcat en una cultu
ra de masses i una societat de consum 
-per molt "cool" que sigui- pot resul
tar positiu perquè permet una aproxi
mació a la natura més cordial que no 
pas agressiva. 
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Juntament amb els nous paradigmes 
centrats en l'autorrealització personal 
i la millora de la qualitat de vida que 
substitueixen els de competició, esforç 
i tensió, apareixen nous esports i acti
vitats fisiques a la natura: "Wind
surf', "para-pente", "rufting", "hot
dog", "freesbe", cicloturisme, "skate 
board", Parcs Aquàtics amb ràpids i 
espectaculars tobogans lliscants, ultra
lleugers, vol-delta, esquí sobre sorra, 
patinatge a les ciutats, etc. 
Quan ens hi fixem, observem quelcom 
que sobta: es practiquen en contacte 
amb altres elements, terra, aigua i aire 
i la majoria juguen amb l'equilibri. 
Aquesta primera consideració és molt 
important. Ens trobem en les activitats 
lúdiques de l'adult comportaments 
anàlegs a les activitats espontànies del 
nen, la diferència és que l'adult utilitza 
elements lúdics -joguines?- molt tecni
ficats (planxa de surf, ultralleuger, pa
racaigudes, etc.) la qual cosa confereix 
a aquestes activitats caràcter de plena 
cultura.14 Allò que ambdós cerquen 
-adult i nen- és el plaer senso-motriu, 
estudiat detingudament per Aucoutou
rier. ls Per a aquest autor el plaer sen
so-motriu és la manifestació més visi
ble de la "unitat" de la persona ja que 
"crea la unió entre les sensacions cor
porals i els estats tònic-emocionals".16 
Totes les activitats motrius orientades 
a la vida de relació com la marxa, la 
carrera, el salt, són només la prolonga
ció d'activitats motrius centrades en el 
domini propioceptiu i l'estimulació tò
nic-emocional i que són viscudes pel 
plaer del moviment. Aquest plaer va 
evolucionant en la persona mitjançant 
una intensa mobilització sensorial i «la 
seva explosió aporta sempre un assos
sec mitjançant una reducció de ten
sions que obre la via a ocupacions sig
nificatives de l'espai i els objectes, cada 
cop més variats i matitzats.17 Progres
sivament, va derivant vers apropia
cions culturals molt àmplies, indispen
sables per a la afirmació personal. 
Els balanceigs. girs, caigudes -jocs d'e-

quilibri- apareixen a les activitats mo
trius espontànies del nen. El balanceig 
allibera l'energia, assossega les ten
sions interiors, és "un estat de so
mieig"l' que, encara que dèbil, crea 
benestar, però que pot arribar a fer 
aparèixer una desconnexió amb el 
món exterior pròxima a l'abaltiment; 
els girs, proves acrobàtiques d'una ve
ritable embriaguesa capaç de provocar 
una plaer que es desenvolupa en un 
circuit tancat i ai1la el nen del món 
exterior».19 l, per damunt de tot, les 
caigudes cap per avall, que provoquen 
canvis de postura ràpids i desequilibris 
que ocasionen sensació de por. 
El balanceig, el gir, la caiguda, afavo
reixen l'establiment de la dicotomia 
equilibri/desequilibri i actuen en el to. 
Alternen tensió i distensió, a:recten a la 
propioceptivitat i, per tant, a tota la 
vida emocional i profunda. El nen es 
troba en constant recerca de "l'estat 
límit": 
"moment en el qual el nen viu les seves 
possibilitats d'adaptació a l'alçada, a 
la distància, a la velocitat, a la postura 
i al desequilibri ... vivència excepcional 
en la qual el nen viu al mateix temps 
l'equilibri i el desequilibri ... condició 
per a l'aparició d'un extremat plaer 
senso-motriu. En aquest estat límit el 
nen està alhora "amb i contra", "din
tre i fora", "aquí i allà": en aquest 
desafiament es viu la por i la seguretat 
i, a nivell simbòlic, "la vida i la 
mort".20 
Gràcies a aquest el nen pot accedir "a 
una atenció més matitzada pel món 
que l'envolta"zl i canviar la seva for
ma de ser i estar al món. 
Enlairament, vol... aterratge. Aquestes 
són les condicions de l'estat límit en el 
nen. Aquestes condicions es repeteixen 
en les noves modalitats esportives. en 
els esports de "plena natura" o de 
"plena cultura". Enlairar-se. provar-se 
en el vertigen, deixar-se anar. confiar. 
dialogar de tú a tú amb els elements 
naturals .. . i novament aterrar. tornar a 
sentir el terra sota els peus. arrelar. 



assegurar-se. Pociello21 analitzant els 
nous esports argumenta que els esports 
tradicionals (anglo-saxons) han perdut 
molt valor simbòlic perquè en aquests, 
el joc ha esdevingut treball (repetició
esforç). En canvi aquests nous esports 
amb les seves màquines permeten a 
l'home trobar fora de si mateix l'ener
gia i realitzar una nova motricitat a 
través d'una motricitat complexe, 
acrobàtica, estètica, que es desplega en 
universos i1imitats i en plaers de verti
gen. El simbolisme perdut torna a tro
bar el seu significat en els nous territo
ris lúdics on l'home pot auto-cons
truir-se -investint les seves enginyosi
tats- i auto-destruir-se- sadollant, sa
tisfent la seva necessitat humana de 
gastar-se i perdre's en el consum, en la 
consumació-. Laraña23 sosté que mit
jançant la superació de la por en 
aquestes proves, la persona millora la 
imatge que té de sí mateixa, reforça la 
seva seguretat, augmenta la seva auto
estima i, així, "satisfà les demandes 
d'auto-realització personal que consti
tueixen el principi ordenador de la cul
tura contemporània".24 
El fet que en una societat encotillada 
centenars de milions de persones cer
quen moure's, provar la seva motrici
tat, no és casual. Respon a una necessi
tat ancestral profunda de retrobar-se, 
reconstruir-se, reconèixer-se, recrear
se, retrobar en el cos la seva motricitat. 
Com molt bé diu Berge2S, sentim nos
tàlgia del cos. 
I aquest awareness ens porta a realitzar 
una segona consideració: si la cultura 
de masses va atrofiar els mites, tanma
teix, ha propiciat, sense pretendre-ho, 
sense sospitar-ho, una tornada als orí
gens molt més motrius que oral-ver
bals. Efectivament, les referències cul
turals, fins i tot les grans religions insti
tucionalitzades han anat sucumbint. 
Lipovetsky26 afirma: Déu ha mort, les 
grans finalitats s'apaguen, però a ningú 
l'importa un rave ... El buit del sentit, 
l'enfonsament dels ideals no ha portat, 
com s'esperava, a més angoixa, més 

absurd, més pessimisme". Paulatina
ment la moral històrica s'ha anat subs
tituint per una justificació estètica de 
la vida. L'esperit cool del temps, la 
dissuació permanent27 han motivat 
que les societats contemporànies urgei
xin de l'esperit lúdic que neutralitzi el 
buit moral. L'economista francès 
Alain Costa2S xifra que un 5-6% del 
Producte Nacional Brut es dedica als 
jocs (exclosos els d'atzar) en el món 
contemporani. Just el doble del que es 
dedica a millorar els coneixements tec
nològics i científics! 
Els mites s'han atrofiat, els déus han 
mort, els herois han restat en el cel.lu
loide transformats en simples cons
truccions industrials, els contes popu
lars transformen el llop ferotge en un 
pacífic vegetarià. I, tanmateix, els 
Parcs Acuàtics, les activitats lúdiques, 
les vacances actives, la recreació, les 
ofertes d'oci a la carta amb diversió 
inclosa, els centres de nous esports, les 
marathons populars, les estacions d'es
quí, els terrenys d'aventures, etc. es 
propaguen arreu. No és estrany que 
una civilització que descobreix la 
imatge en moviment a través dels pla
netaris mass-media opti per jugar mo
vent-se. Diriem que els mites orals 
transmessos de boca en boca de l'avior 
han estat substituïts pels salts de tobo
gan aquàtic i 1'[ did it d'aconseguir 
acabar una marathó. La llegenda de 
transmissió oral ha deixat lloc a la 
proesa comprovada per la mirada d'al
tri i al joc i risc compartit. 

Joc i Educació Física 
Després d'aquest "viatge pel joc", el 
camí de la integració ens sembla com
pletament fora de lloc. Quan s'imposa 
el paradigma hologràfic i els mots apa
reixen amb el prefix trans (transdisci
plinarietat) restar en una pedagogia de 
les funcions fent servir el joc per un o 
altre objectiu "pedagògic" és tencar els 
ulls a l'evidència. 
El joc té un valor per si mateix. El joc 
es dirigeix a la totalitat de la persona 

implicant el corporal, l'emocional i el 
racional. Posar l'atenció només en una 
direcció és erroni. Tradicionalment 
hom s'ha interessat només per la gran 
funció que té la norma, la regla en el 
joc per aconseguir que el nen mitjan
çant la raó aconsegueixi orientar el seu 
desig motriu, el seu impuls natural i es 
faci més sociable. Però, en ponderar 
només aquest aspecte, s'ha perdut l'e
quilibri . D'altres pràctiques recents 
han volgut desencadenar una emoció 
desbordant i fins i tot fantasmàtica sen
se reflexió i integració posterior. Així 
s'ha perdut la referència original: la 
persona en la seva totalitat. 

Considero un deure agrair en aquestes 
línies els savis consells que Fernando 
Sanchez Bañuelos m'inculcava quan 
era alumne seu: l'important -deia- és 
la creació d'hàbits vers l'activitat fisi
ca. Això només s'aconsegueix fent la 
classe amena, divertida". Sanvisens, 
exhortava, en un recent "Seminari so
bre la Consciència" impartit a la Fa
cultat de Pedagogia de la Universitat 
de Barcelona, a un grup de joves peda
gogs a aprendre de la publicitat sobre 
la creació d'actituds, hàbits i conduc
tes. Evidentment, l'equilibri serveis 
públics/serveis privats s'ha trencat a 
favor d'aquests darrers. Això també es 
reflecteix a l'escola. Els hàbits, les acti
tuds, fins i tot els coneixements s'ad
quireixen en la seva major part fora de 
l'escola. Les dades de la UNESCO són 
reveladores: d'allò que un nen sap, el 
80% ho aprèn fora de l'escola; d'allò 
que adquireix en aquesta, només un 
5% li és útil a la seva vida adulta. 

El desenvolupament del joc a les nos
tres societats és força il.lustratiu com 
per comprendre que és necessari revi
sar l'Educació Física. Es juga fora de 
l'escola o, en el millor dels casos, en el 
temps informal o no-formal d'aquesta. 
Es juga als parcs, al carrer, als sorrals, 
a les ludoteques. Les activitats lúdi
ques les duen a terme els propis nens, 
els ludotecaris, els animadors de barri, 
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els animadors sòcio-culturals, els mo
nitors de colònies. El temps de l'Edu
cacio Física és insuficient per a jugar, 
però, sobretot, la classe d'Educació Fí
sica no constitueix el lloc més adequat 
per fer-ho. Sotmesa a pressions d'altres 
professors, a l'estreta mirada de gran 
part dels professionals que l'impartei
xen, a l'exigüitat dels recursos mate
rials i de les instal.1acions, a les obliga
cions acadèmiques, com ha de poder 
competir amb les ofertes informals 
constituïdes pels reclams publicitaris i 
els desitjos del propi nen! 
En Educació Física es podrà jugar de 
veritat -sentir plaer, recrear-se, diver
tir-se, totalitzar-se, sentir-se persona, 
sentir-se lliure- quan hi hagi temps per 
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