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LA HISTÒRIA 
D'UN POBLE I L'EVOLUCIÓ 

DELS SEUS JOCS 

Abstrad 

This article al1empts to make an approximation ofwhat could be a new focus on 
the study of recrea/ion th rough historic events. These processes of change social, 
economic, cultural, political ... are directly rejlected inthe play activities native 10 

that place. 
We endeavor to show the possibility ofin vestigating the .. WHY" of a concrete play 

evolution. One finds play irnmersed i/JSide a system, allthe events of a place, are 
rejlected in the rest of the components of the system, including recreation. 

Resum 

Aquest article pretén fer una aproxima

ció al que podria ser un nou enfocament 

en l'estudi del joc a través dels esdeve

niments històrics. Aquests processos de 
canvi socials, econòmics, cu lturals, po

I ítics, etc. es veuen reflectits directament 
en les representacions lúdiques pròpies 

del lloc. 

Pretenem demostrar la poss ibilitat d ' in

vestigare l perquè d' una evolució lúdica 

concreta. Atès que el joc es troba immers 
dins d'un sistema, tots els esdeveni 

ments d'un lloc tenen el seu reflex en la 

resta dels components del sistema, in

clòs el joc. 

Introducció 

En aquestes línies, e ns proposem in
troduir una idea que ens resulta d 'a llò 

més útil i a traient : l' estudi del joc 

com a e lement integrador de la hi s

tòri a i la vida de l' home. Aquest arti 

cle es basa en la investi gac ió d ' un cas 

concret : l'es tudi dels jocs e n la loca

litat de Benabarre, província d'Osca. 

No prete nem genera lit zar en excés , ni 

donar a entendre que e l que aquí s' ex

posa es reproduirà en qualsevol con

tex t soc iocultural. Malgrat tot. consi

derem que partim de la hipòtes i que 

en qualsevol entorn es pode n mani 

festar característiques sembl ant s o re

lac ionades a les d 'a ltres ll ocs i a les 

d'altres èpoques. 

L'estudi contex tualitzat de l joc es rea

litza a partir d ' una vis ió hi stòrica . En 

algunes ocasions utilitzarem el terme 

context, quan ens referim al conjunt de 

factors hi stòrics com ara les dades so

cials, econòmiques, polítiques i cultu

rals que caracteritzen cada moment hi s

tòric en un lloc determinat. En aquest 

sentit , considerarem imprescindible 
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seguir un estudi contextualitzat de 

qualsevol joc protagonitzat per un grup 

de persones. 

Metodologia 

A l'i nic i de la investi gac ió vam com
provar la inex istènc ia de treball s ante

riors que haguessin analitzat les pràcti 
ques lúdiques de l lloc . Tampoc co

neixíem un estudi sistemàti c de la hi s

tòri a recent de la loca litat que volíem 

investi gar. Davant d' aquesta situac ió, 

vam inic iar un procés de recollida de 

dades en all ò re ferent a ambdós aspec

tes: hi.\"Iòria i /ll11rill/Olli lúdic. 

Història 
L' objec tiu pre te ni a recapitular la ma

jo r quantitat d'info rmac ió poss ible 
sobre e ls canvis que va n succe ir en 

l'últim seg le. Per dur a te rme aquesta 

tasca , ens vam se rvir de l' escassa bi 

bli ogra fïa ex is tent. que donava un 

punt de vista de la hi stò ria allun yada 

de la quotidi anit at i de les vivè nc ies 

pe rsona ls, per la qua l cosa va m recó-
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rre r també a les entrev istes pe rsonal s 

pe r completar la info rmac ió i obtenir 

a ixí una ve rs ió més direc ta de com 

afec ten a cada entrev istat e ls pro

cessos hi sti"l ri cs . La informac ió hi s

tò ri ca obtinguda en les entrev is tes 

ens va apo rt ar dades més properes a 

les vivè nc ies di à ri es de l' entrev istat. 

a la seva quo tidi anit at. a la seva fe ina 
di àri a, de mane ra que ens pe rmeti a 

conè ixer l' ento rn més prope r a les 

pràctiques lúdiques de cada è poca. El 

fet d ' utilitzar com a fil conducto r e l 

joc, ens pe rmetia obteni r una entre

vista en pro funditat encaminada cap 

a l'obtenc ió de dades contex tua ls que 

ens poguess in inte ressar. 

Pràctiques lúdiques 
En aquest apartat, preteníem aconse

guir un ll is tat e l més ampli poss ible 

de les pràctiques lúdiques pro tago

nit zades durant l'últim seg le. En 

aques t cas, també ens se rvírem de les 

entrev istes en profunditat. i gràc ies a 
aquestes , aconseguírem, a més a més 

de les dades cont ex tual s, un lli stat de 

jocs i, pe r descomptat. les ca racte rís

tiques pròpies de cada joc . Aquest 

mètode ens aport à molta info rmac ió, 

pe rò ens impedí accedir a un g ran 
no mbre d 'info rmants , requi sit im

presc indible per a la nostra in vesti ga

c ió si vo líe m arribar a abraçar una 

poblac ió d'ambdós sexes re pre

sentati va de to t un seg le d' hi stò ri a. 

A través de la info rmac ió bibli og rà

fi ca re ferida al s jocs de la comarca i 
de les dades obtingudes en les entre
vistes, confecc ionàre m un lli stat de 

jocs que fou incl òs en una enques ta. 
Di ssenyàrem una fit xa ( lli s tat) en la 

qua l e ls info rmant s hav ien d 'asse 

nya lar si hav ien practi cat e ls es men

tat s jocs i en la qua l podien inc loure 

a més tot s aque ll s que no constess in 

en e l lli stat ini c ial. 

Sistematització de les dades 
obtingudes 

Després d 'analit zar la informac ió hi s

tòri ca que adquirírem, s'aprec iaren d i

versos moments que o ri ginaven canvis 

important s en la soc ietat rural que es

tàve m in vesti gant. Aquests punt s d'in 

fl ex ió, uns ens serviren per de fi nir els 

períodes en els qual s di vidírem el se
g le, de manera que ens facilitaren la 

s istematit zac ió de les dades obtingu

des, tant hi stòriques com lúdiques. 

Visió històrica 
Per a una ordenac ió coherent de les 

dades obtingudes, vam estructu rar el 

període en tres etapes: 

Prillc ipi de segle. Període comprès des 

de l'inic i de l seg le fi ns d'ini c i de la 
Guerra Civil ( 1936). 

Mitj alls de segle. Període que comprèn 

la Guerra Civil i la Postguerra ( 1936-
1950 ). 

Filials de segle. Període que s'i nic ia 

amb la revolució agrícola fi ns a l nos

tres di es ( 1950- 1994). 
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Pròctiques lúdiques 
Davant la gran quantitat de dades reco

llides . ens ve ié rem obligats a class ifi 

car-les per a l seu poste ri or estudi i com

parac ió en a ltres aspectes. Per a ixò. en 

cadasc una de les èpoques ante riorment 

c itades . analitzàrem J" evo lució lúdica 

en aquests períodes. tenint en compte 

un a sèrie de c riteri s que vam considerar 

que podri en resultar d'interès en poste

riors anà li sis. 

/. La relació elllre els participants 

(col·l aborac ió. opos ic ió i competi 

c ió) . ( I ). Aquest c riteri i la seva 

evoluc ió te mporal ens donaren 

mo lt a informació sobre les re la

c ions que s ' establien entre e ls indi 

vidus en cada una de les èpoques 

(tendènc ies soc ia ls). En la gràfi ca 
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seg üent. es pot obse rvar J" evolució 

d' aquest aspecte al llarg del seg le en 

les dones i s ' aprecia e l clar incre

ment de les pràctiques lúdiques i 

de ls dife rents tipus de re lac ió . 

(Gràfica I ) 

ii. La utilit~lIció de lIIaterial (amb ma

te rial específi c. inespecífi c o sense 

materia l). Gràc ies a aquest c rite ri. 

poguérem re lacionar les pràctiques 

lúdiques amb aspectes econò mics i 

soc ia ls de l seu context. 

iii. E/nolllbre de participants en el j oc 

(indi viduals o col·lectius) . Ens 

aportà dades per a una inte rpre tació 

sobre el poss ible ni ve ll soc iabilitza

dor dels jocs. És i mportant destacar 

que en cada una de les tipo log ies 

utilitzades. di stingírem sempre en-

tre ho mes i dones. ja que la seva 

evo lució durant J" últim seg le ha se

guit camins bas tant dife renc iats. 

A part d 'aquests aspectes més objec

tiu s i quantifi cables. afeg im una c lass i

ficac ió per intentar sistematitzar e ls 

jocs en fun ció d' a ltres característiques 

mo lt destacades. com ara saltar. córrer 

i perdre. habilitat. ri.\"C..for¡,a. aire /IiI/ 
re. etc. 

Evolució contextualitzada 
dels ¡ocs 
A continuac ió. fa rem un seguiment 

dels esdeveniment s succeïts durant 

cada una de les dife rents èpoques i 

comprovarem la proposta plantejada: 

com e ls jocs evolucionen de manera 

para l·le la a ls esdeveniments contex

tual s. 

Primera època 
A princ ipi de seg le. la poblac ió de la 

localitat escollida tripli cava a la que 

ex iste ix en J"actualitat. Malgrat tot. la 

major part del patrimoni de l poble. es

tava en mans d'una minori a te rratinent 

formada pe ls ano menats «senyorels». 

La resta de la poblac ió es veia obligada 

a treballar per al s propietari s de les 

te rres . Aquesta di fe rència de classes no 

es veia re fl ectida en les pràctiques lú 

diques de la poblac ió infantil. L' escola 

e ra comuna per a ambdues classes. per 

la qual cosa nens «rics» i «pobres» 

partic ipaven de les mate ixes ac ti vitats. 

Els nens de les classes baixes abando

nave n la seva escolaritat mo lt av iat per 

dedi car-se a les tasques de l camp jun

tament amb e ls seus pares. fet que po

di a ocasionar una di sminuc ió dels jocs 

col·lectius i un increment de les pràcti 

ques lúdiques indi viduals basades en 

habilitats amb di versos material s (bal 

dufa. ane lla i guia. etc.). Podem inte r

pre tarque la imposs ibilitat de reunir-se 

e ls dies de trebal l provocava aquesta 

situac ió. L' excepció e ren e ls dissabtes 
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i sobretot e ls diumenges, en què es 

recuperaven e ls jocs col ,lectius de l' es

cola. 

A més de l període d 'escolaritat, una 

altra di fe rènc ia venia donada pe l tipus 

de material utilitzat en els di versos 
jocs. Els nens de classe alta tenien ac

cés a joguines comprades, mentre que 
e ls de classe baixa es veien obligats a 

prescindir-ne o bé a fabricar-se' ls amb 

materi als de de ixa lla. 

A l' escola era habitual la separació del s 

a lumnes per sexes. A causa de l poc 

nombre d ' alumnes, les classes estaven 
formades per alumnes de dife rents 

edats. D' aquesta manera, e ls partici 

pants dels jocs estaven constituïts pe ls 

alumnes de l' escola local (edats hete

rogènies), tot i que fora d' e lla, les «co

lIes d' amics» eren d 'edats pràctica

ment homogènies. 

Pe l que ra a les nenes i mosses, estaven 

sotmeses a un gran cont rol per part de ls 
pares. Els seus horaris i privileg is dins 

de la família es veien molt reduïts i 
controlats de manera severa. Les noies 

només podien accedir a l joc sota el 
cont ro l de ls pares, per la qual cosa es 

reunien a les cases o en pati s de dife

rents amigues per poder jugar. Aquesta 

c ircumstància ens porta a interpretar la 

imposs ibilitat que es donessin reunions 
nombroses , amb la qual cosa el tipus de 

joc que predominava entre elles era e l 

de col·l aborac ió, ja que és e l que reque

ri a menor nombre de partic ipants. 
També eren molt comunes les pràcti 

ques lúdiques relacionades amb les fe i
nes de la llar com ara cosir, brodar, 
planxar. etc. 

La utilitzac ió de ls entorns naturals de l 
poble per portar a terme e ls jocs fora de 

l' àmbit esco lar era molt comú, malgrat 
que amb l' aparic ió de «noves tecnolo

gies», les pràctiques lúdiques es van 

anar transformant o desapare ixent. Un 

exemple seri a l' aparic ió dels primers 

automòbi ls que centrave n l' atenció 

dels més joves, de manera que es crea-
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ven tota una sèrie de passatemps al seu 

voltant i així es de ixava una mica de 

costat les pràctiques en e l seu entorn 

natural. Altres pràctiques no van desa

parè ixer, sinó que es van transformar 

com va succe ir amb e ls jocs que con

sisti en en II iscar amb ferradures sota e ls 
peus pe r les pendents amb llambordes, 

que quan es van pav imentar van impe
dir la seva pràctica i així es van intro

duir e ls patinets de rodes. 

Cal des tacar que ex isti en di fe rents 

llocs a l poble que servien com a punt 

de reunió per a ls nois que vivie n en 

una mate ixa zona. En a lgunes oca

s ions, com ara e ls caps de se tmana o 

les festes, es reunien espontàniament 

tots e ls no is de les d ife rent s zones en 

un lloc convingut. Aquest punt de 
reunió so li a ser la pl aça, escenari s in 

gular, j a que es caracteritzava pe r un 
g ran espa i lliure d 'obstacles , s ilUat a l 

centre de l poble i amb una font. que 
en aque ll a època suposava un fac tor 

de gran importànc ia atès que no hi 
hav ia a igua corrent a les cases. 

Quan e ls nois arri baven a certa edat. 

e ls fill s de ls «senyorets» abandona

ven e l poble pe r seguir e ls seus eslU 

di s, de manera que trencaven e ls 

ll aços que e ls unien amb e ls seus 

companys de jocs i, pe r descomptat. 

amb les seves antigues cos tums lúdi 

ques. Aques ts to rnaven impregnats 

d ' una cultura urbana que no va lorarà 

de la mate ixa fo rma les di versions i 
e ls cos tums loca ls. A partir d 'aquesta 

edat, la dife renc iac ió entre cl asses es 

fe ia més patent. j a que es passava 
d ' una re lac ió d ' «igua lt at» a través de l 

joc, a una re lac ió «patró-c li ent » basa

da en e l treba ll i la protecc ió. 

La re lac ió entre nois i no ies va passar 
d'una situac ió de cla ra di fe renc iac ió 

entre les acti vitats lúdiques d' amb

dós sexes a l' edat infantil. al naixe
ment de la necess itat de re lac ionar-se 

conforme anave n fe nt-se adults. La 

moral de l' època no permetia que 

aq uests joves mantinguess in aques t 

tipus de «re lac ió». D' aquí la impor

tànc ia al ll arg de l seg le de l ba ll de ls 

d iumenges. Aquest esdeveniment 
<d udicorec reatiu » congregava e ls j o

ves de tota la comarca, ja que era 
rún ica manera de parti c ipar conjun

tament en una mate ixa acti vitat. 

Les acti vitats lúdiques de ls adults es 

basaven princ ipalment en jocs sedenta

ris com ara e ls jocs de taula o taulel l. 

L' únic joc amb un component motriu 

que hem trobat és e l de ls «palit rocs» 

(joc de bitlles), que , malgrat tot. va 
desaparè ixer més endavant. 

El motiu d' aquesta mancança de jocs 

d 'adults podri a trobar-se en les ll argues 

jornades de treball que havien de de

senvolupar-se al camp i durant el cru 

hi vern, i només teni en a lguns dies fes

tius per dedicar-se a aquestes acti vitats. 

Les classes a ltes, malgrat tot. contaven 
amb més temps lliure per practicar ac

ti vitats lúdiques, basades en l' ostenta

ció de la seva superioritat soc ial com 
podien ser la caça o l' equitac ió. 

Segona època 
El 18 de julio l de 1936 va esc latar la 

G uerra C ivil a Espanya: va durar tres 

anys i va marcar de forma dete rm i

nant tots e ls as pectes de les pròx imes 

dècades. 

Durant la Guerra, la situac ió política va 

provocar fortes tensions entre e ls habi 

tant s de l poble, que van desembocar 
després de la contesa, en la desapari ció 

de la classe dominant. En aquest perío

de també es va abandonar gran quanti 
tat de materi al bè l·lic (bales, granades, 

bombes. mines, etc.) que va afectar les 

pràctiques lúdiques de ls anys que ha
vien de ve nir. 

A l'hora de recollir informac ió sobre 

as pec tes lúdics du rant aquest perío

de. ens vam trobar amb persones que 

estave n mo lt marcades pe ls esdeveni 

ments : en la seva memòri a no més 

ro manien records negatius i oblida-
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ven tot a llò referent als aspectes re

creatius d'aquesta part de la seva 

vida , Malgrat tot , vam arribar a una 

sèrie de conclusion s. 

La por a ls bo mbardejos va reduir e ls 

espa is en què e ls nens podien desen

vo lupar e ls seus jocs . Podríem inter

pretar que e ls jocs a què es jugava 

eren e ls mate ixos que abans , però te
nien menys espai i temps que en l' eta

pa anterior. 

Durant la guerra molt s homes es van 

ve ure obligats a abandonar e l seu lloc 

com a cap de famíli a pe rquè hav ien 
d'anar a combatre a l front. Mentres

tan t. e ls seus fills van ha ve r d ' ass u

mir funcions pròpies de la vida ad ulta 

i adoptar tota una sèrie de rols impro

pis de la seva edat. Aquesta maduresa 

precoç segurament acce ntuaria e ls 

seus interessos pe ls jocs infantil s . 

Durant la pos tguerra, es va n inc re

mentar e ls jocs amb material a causa 
de l'adaptac ió lúdica que va n patir les 

restes de mate ri al bè l·li c per part de ls 
nens. Aquestes acti vitats comporta

ve n gran ri sc, ja que manipulave n 

objec tes que en moltes ocasions eren 

explos ius. Aquests jocs es fonamen

ta ve n en la recerca d 'aquest materi al 

i la seva posterior adaptació a l joc, 

que pretenia imitar la gue rra de ls 

grans. A partir d'aquest mo ment. e ls 

jocs de gue rra es convertiran en e l 

fonament lúdic de posterio rs gene ra

cions. 

La cri si econòmica pròpia d'aquesta 

època i e ls greus problemes d'abasta

ment es va n ava ntposar al control es
tri cte de ls pares sobre e ls fill s, de 

manera que aquests tenien més lliber

tat pe r agrupar-se i desenvolupar jocs 
co l·lec tius en llocs prohibits en altres 

èpoq ues: d'aquí la poss ible di sminu
c ió dels jocs indi viduals . Dins 

d'aquests jocs co l·l ectius, van co

mençar a prendre importànc ia sobre 

e ls anys trenta el .furbol, tot i que no 

va se r fin s uns anys més tard quan 
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Gràfico 2. Corocterístiques dels jocs 1930-1950. Homes. 

realment va prendre e l caire i prota

gonisme amb què compta ara. 

Els joves van deixar de desenvo lupar 

les seves acti vitats lúdiques als inte

riors de les cases i van passa r a uti 

lit zar espa is lliures. Amb això, es va n 

incrementar e ls seus jocs co l·lectius, 

tot i que van mantenir la tò nica de 

grups reduït s i mo lta utilitzac ió de 

materi a l. Malgrat que es desenvolu

paven jocs propis dels nois, no e ls 

comparti en, i e ra el ball l'únic punt 

en comú . 

Els jocs d'adult s van di sminuir en 

gran mesura durant e l pe ríode bè l·lic, 

degut a la disminuc ió de la poblac ió 

adulta (emi grac ió, partic ipaci ó en la 

guerra, etc.) i a les tenses re lacions 

que es produïen entre e ls que es van 

quedar. Per aquest motiu , durant la 

guerra es va de ixar de jugar a jocs 

adult s com ara e ls palitrocs, queja no 

van to rnar a sorg ir. 

En la següent grà fi ca, presentem l' o r

denació de les caracte rístiques dels 

jocs en e ls homes durant aquest pe

ríode (g ràfica 2) . 

Tercera època 
Als anys c inquanta, la recuperaclO 

econòmica va contribuir a una mill o

ra de les vies de comunicac ió i, pe r 

tant, a una obertura cap a a ltres cen

tres importants. AI mate ix temps, es 

van construir nous equipaments, com 

ara les esco les: es van crear nous es

pai s lúdics , alhora que e l sistema edu
catiu va intentar una reestructuració , 

concentrant les di ferents acadèmies 

ex istent s en e l passat en una sola es 

co la que concentrés tots e ls nens de 

la comarca (unifi cac ió de sexes) . 
Això va do nar lloc a un espectacular 

inc rement de ls jocs co l·lec tius moti 
vat per la nova escola i per l'arribada 

de pràctiques lúdiques no orig inal s 

del lloc . 

El materi al va passar de ser un prota

go ni sta del joc a ser e l principal me

diador de la re lac ió enter e ls partici 

pant s de l joc co l·lectiu . La pilota ja 
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no era un materi a l inaccess ibl e, sinó 

que estava a l' abas t de l nen més hu

mil. Els jocs co l·lectius van anar es

tructu rant -se de manera que s'aplica

ve n normes més complexes i amb una 

major inte rre lac ió entre e ls seus par
ti c ipant s. Únicament e l futbo l es va 

impl antar com a forma esporti va i no 

va er fins e ls anys vuitanta que es va n 

introduir a ltes esport s. 

Podríem interpretar l'increment de l 

jocs de força en les noies a causa de les 
pràctiques comunes amb e ls nois. 

L' arribada dels primers turi stes, tant 

fill s de l pob le com nous habitants, va 

contribuir a donar una visió diferent i 

més oberta. Aquests turi stes formaven 

el bàndol oposat al dels nens del poble: 

es reprenia una circumstànc ia que ja 
s' hav ia donat a princ ipi de segle (di vi

sió per zones i guerres entre e lles) . 

La plaça va tornar a prendre la re llevàn

cia que hav ia perdut en les etapes ante

riors i va passar a ser un lloc de reunió, 

tertúli a i joc. 

Per últim , ca l reconè ixer que la identi 
tat de la majori a dels jocs propi s s' ha 
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perdut per les característiques de l' evo

lució de l poble i les diferents circums

tàncies que han contribuït a una assimi

lac ió dels costums urbans forans. 

Conclusions 

La idea g lobal de l joc com a fïl conduc

tor i e lement integrador de la resta de 
factors que conformen l' evolució d ' un 

poble. 

El joc sempre es troba englobat dins 

d ' un contex t i en interre lació directa 

amb els altres e lements que conformen 

el propi entorn . 

La transmiss ió oral és un mitjà molt 

va luós que tenim per arribar a conè ixer 
la hi stòri a més profunda d ' una soc ietat, 

bé sigui dels seus jocs o bé d'altres 

aspectes. 

Hem pretès introduir una línia d'inves

ti gac ió a través de l joc que integri altres 

camps d'investigació. 

Si ens ajudem de les pràc tiques lúdi 

ques , podem interpretar alguns del s 

trets més pro fund s de la socie tat. que 

són e ls que realment la identifiquen. 

Notes 

( I ) C lassificaci6 proposada pel Grup d'Estudis 
Praxeològic de l'I EFC de Lleida ( 199:1) . 
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