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Abstrad

Paraules clau: joc, context històric, patrimoni lúdic, evolució, generacions, transmissió
oral, esdeveniments.

This article al1empts to make an approximation ofwhat could be a new foc us 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 fi nds 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 aproximació al que podria ser un nou enfocament
en l'estudi del joc a través dels esdeveniments històrics. Aquests processos de
canvi socials, econòmics, cu lturals, poIítics, etc. es ve uen reflectits directament
en les representacions lúdiques pròpies
del lloc.
Pretenem demostrar la poss ibilitat d ' investigare 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, inclòs el joc.

Introducció
En aquestes líni es, e ns propose m introduir una idea que ens resulta d 'a ll ò
apunIs. Edut.tió F;'¡,. ¡ E<pam 1997 (48) 17·22

més útil i atraient : l' estudi del joc
com a e le ment integrador de la hi stòri a i la vida de l' ho me. Aquest arti cl e es basa en la in vesti gac ió d ' un cas
concret : l'es tudi dels jocs e n la localitat de Benabarre, província d'Osca.
No prete nem genera lit zar en excés , ni
do nar a entendre qu e e l qu e aquí s' exposa es reproduirà en qualsevol contex t soc ioc ultural. Ma lgrat tot. co nsiderem que partim de la hipòtes i que
en qu alsevo l entorn es pode n mani festar característiques sembl ant s o relac ionades a les d 'a ltres ll ocs i a les
d'altres è poq ues .
L'estudi contex tualitzat de l joc es realitza a partir d ' una visió hi stòrica . En
algunes ocasions utilitzarem el terme
context, quan ens referim al conjunt de
fac tors hi stòrics com ara les dades socials, econòmiques, polítiques i culturals que caracteritzen cada moment hi stòric en un lloc de terminat. En aquest
sentit , considerarem imprescindible
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mètode ens aport à mo lt a info rmac ió,
pe rò e ns impedí accedir a un g ran
no mbre d 'info rm ants , requi sit im presc indibl e per a la nostra in vesti gac ió si vo líe m arribar a abraçar un a
po blac ió d'a m bdós sexes re prese ntati va de to t un seg le d' hi stò ri a.
A través de la info rm ac ió bibli og ràfi ca re ferida al s jocs de la co marca i
de les dades obting udes en les e ntrevistes, co nfecc io nàre m un lli stat de
jocs que fou incl ò s en un a e nqu es ta.
Di sse nyà re m un a fit xa ( lli s tat) e n la
qu a l e ls info rm ant s hav ie n d 'asse
nya lar si hav ien prac ti cat e ls es me ntat s j ocs i e n la qua l podi e n inc lo ure
a més tot s aqu e ll s que no constess in
e n e l lli stat ini c ial.

seg uir un estudi contextu alitzat de
qu alsevol j oc protago nitzat per un grup
de persones.

Metodologia
A l'i nic i de la in vesti gac ió va m comprovar la inex istènc ia de treball s anteriors que haguessin analitzat les pràcti ques lúdiques de l lloc . T ampoc coneixíe m un estudi sistemàti c de la hi stòri a recent de la loca litat que volíem
in vesti gar. Dava nt d' aquesta situac ió,
vam inic iar un procés de recollida de
dades en all ò re ferent a ambdós as pectes: hi.\"Iò ria i /ll11rill/Olli lúdic.

Història
L' o bj ec tiu pre te ni a rec apitular la maj o r qu antitat d'info rmac ió poss ibl e
sobre e ls ca nvis que va n succe ir e n
l'últim seg le. Per dur a te rme aquesta
tasca , ens vam se rvir de l' escassa bi bli ogra fïa ex is te nt. que do nava un
punt de vista de la hi stò ria allun yad a
de la qu otidi anit at i de les vivè nc ies
pe rsona ls, per la qu a l cosa va m recó-
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rre r ta mbé a les e ntrev istes pe rsonal s
pe r co mpl etar la info rmac ió i o bte nir
a ixí un a ve rs ió més direc ta de co m
a fec te n a cada e ntrev istat e ls processos hi sti"lri cs . La informac ió hi stò ri ca o btin g uda e n les entrev is tes
e ns va apo rt ar dades més properes a
les vivè nc ies di à ri es de l' e ntrev istat.
a la seva q uo tidi a nit at. a la sev a fe ina
di àri a, de mane ra que ens pe rmeti a
conè ixer l' e nto rn més prope r a les
pràc tiques lúdiques de cada è poc a. El
fet d ' utilitzar co m a fil conducto r e l
j oc, e ns pe rmetia o bte ni r un a e ntrevista e n pro funditat e nca minada cap
a l'obte nc ió de dades cont ex tu a ls que
e ns pog uess in inte ressar.

Sistematització de les dades
obtingudes
Després d 'analit zar la informac ió hi stòri ca que adquirírem, s'aprec iaren d ive rsos moment s que o ri ginave n ca nvis
important s en la soc ietat rural que estàve 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 vidíre m el seg le, de manera que ens facilitare n la
siste matit zac ió de les dades obtingudes, tant hi stòriques com lúdiques.

Visió històrica

Pràctiques lúdiques

Per a una ordenac ió cohere nt de les
dades obtingudes, va m estructu ra r el
període en tres etapes:

En aquest apartat, prete níe m aco nseg uir un ll istat e l més a mpli poss ibl e
de les pràc tiques lúdiques pro tagonit zades durant l'últim seg le. En
aques t c as, també ens se rvíre m de les
e ntrev istes e n profunditat. i gràc ies a
aqu estes , aconseg uíre m, a més a més
de les d ades cont ex tual s, un lli stat de
j ocs i, pe r descompt at. les ca rac te rístiqu es prò pi e s d e cada j oc . Aqu est

Prillc ipi de segle. Període comprès des
de l'inic i de l seg le fi ns d'ini c i de la
Guerra C ivil ( 1936).
Mitj alls de segle. Període que comprèn
la Guerra C ivil i la Postguerra ( 19361950 ).
Filials de segle. Període que s'i nic ia
amb la revolució ag rícola fi ns a l nostres di es ( 1950- 1994).
apunIs . Edu(O(ió fisie. i Esparts 1997 (48) 17·22
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Pròctiques lúdiques
Dava nt la g ran qua ntitat de dades recollides . e ns ve ié re m o bligats a cl ass ifi car-les pe r a l seu poste ri o r estudi i comparac ió e n a ltres aspectes. Per a ixò. e n
cadasc una de les èpoques ante rio rme nt
c itades . ana litzàre m J" evo luc ió lúdica
e n aquests pe ríodes. tenint en compte
un a sèrie de c riteri s que va m conside rar
que podri e n resultar d'interès e n posteriors anà li sis.
/. La relació elllre els participants
(col·l abo rac ió. o pos ic ió i compe ti c ió) . ( I ). Aquest c riteri i la seva
evoluc ió te mpo ral e ns do nare n
mo lt a info rmac ió sobre les re lac io ns que s ' establie n entre e ls indi vidu s e n cada una de les è poques
(te ndè nc ies soc ia ls). En la grà fi ca
apunts. Edu,.,ió fi,k. i E!pom 1997 (48) 17·21

seg üent. es pot obse rva r J" evolució
d' aquest as pecte al llarg de l seg le en
les do nes i s ' aprecia e l clar inc rement de les pràctiques lúdiques i
de ls dife re nts tipus de re lac ió .
(Grà fica I )

ii. La utilit ~lI c ió de lIIaterial (amb mate rial específi c. inespecífi c o sense
mate ria l). Gràc ies a aquest c rite ri.
pogué re m re lacio nar les pràc tiques
lúdiques amb aspectes econò mi cs i
soc ia ls de l seu context.
iii. E/nolllbre de participants en el j oc
(indi vidual s o col·lectius) . En s
apo rtà dades pe r a una inte rpre tac ió
so bre el poss ibl e ni ve ll soc iabilitzado r de ls jocs. És i mpo rta nt destacar
que e n cada una de les tipo log ies
utilitzades. di stingíre m se mpre e n-

tre ho mes i do nes. ja que la seva
evo luci ó durant J" últim seg le ha seg uit camins bas tant dife re nc iats.
A part d 'aquests aspectes més o bjectiu s i quantifi cables. afeg im una c lass ificac ió pe r inte ntar siste matit zar e ls
jocs e n fun c ió d' a ltres característiques
mo lt destacades. com ara saltar. córre r
i perdre. habilitat. ri.\"C..fo r¡,a. aire /IiI/ re. etc.

Evolució contextualitzada
dels ¡ocs
A continuac ió. fa re m un seguime nt
de ls esdevenime nt s succeïts durant
cada una de les dife re nts è poques i
compro va re m la proposta pl antejada:
com e ls jocs evoluc io ne n de mane ra
para l·le la a ls esdevenime nts contextual s.

Primera època
A princ ipi de seg le. la pobl ac ió de la
localitat escollida tripli cava a la que
ex iste ix e n J"actua litat. Mal grat tot. la
majo r pa rt de l patrimo ni de l po bl e. estava e n mans d'una minori a te rratine nt
formada pe ls ano me nats «senyo re ls».
La resta de la po blac ió es veia obli gada
a treba llar pe r al s propi etari s de les
te rres . Aquesta di fe rència de classes no
es veia re fl ectida e n les pràc tiques lú diques de la po bl ac ió infantil. L' escola
e ra comuna pe r a ambdues cl asses. pe r
la qual cosa ne ns «rics» i «po bres»
partic ipave n de les mate ixes ac ti vitats.
Els ne ns de les cl asses ba ixes aba ndonave n la seva escolaritat mo lt av iat pe r
dedi car-se a les tasques de l camp junta me nt a mb e ls seus pares. fet que podi a ocasi o nar una di sminuc ió de ls jocs
col·lectius i un inc re me nt de les pràc ti ques lúdiques indi vidual s basades e n
habilitats amb di ve rsos mate rial s (bal dufa. ane lla i guia. etc.). Pode m inte rpre tarque la imposs ibilitat de re unir-se
e ls dies de tre bal l provocava aquesta
situac ió. L' e xcepc ió e re n e ls d issabtes
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i sobretot e ls diumenges, en què es
recuperaven e ls jocs col ,lectius de l' escola.
A més de l període d 'escolaritat, una
altra di fe rènc ia ve ni a donada pe l tipus
de material utilitzat en els di ve rsos
jocs. Els nens de classe alta te nien accés a j oguines comprades, mentre que
e ls de cl asse baixa es veien obli gats 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 estave n
formades per alumnes de dife rents
edats. D' aquesta manera, e ls partici pants dels jocs estave n constituïts pe ls
alumnes de l' escola local (edats heterogè nies), tot i que fora d' e lla, les «colIes d' amics » eren d 'edats pràcticame nt ho mogè nies.
Pe l que ra a les nenes i mosses, estave n
sotmeses a un gran cont rol per part de ls
pares. Els seus horaris i privileg is dins
de la família es veien mo lt reduïts i
cont rolats de manera severa. Les no ies
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 diferents ami gues per poder jugar. Aquesta
c ircumstància ens porta a interpretar la
imposs ibilitat que es donessin reuni ons
nomb roses , amb la qual cosa el tipu s de
joc que predo minava entre elles era e l
de col·l aborac ió, ja que és e l que requeri a menor nombre de partic ipants.
També eren mo lt comunes les pràcti ques lúdiques relacionades amb les fe ines 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 j ocs fora de
l' àmbit esco lar era mo lt comú, malgrat
que amb l' aparic ió de «noves tecno log ies», les pràc tiques lúdiques es van
anar transformant o desapare ixent. Un
exe mple seri a l' aparic ió dels primers
auto mòbi ls que centrave n l' atenció
dels més joves, de manera que es crea-
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ve n tota una sèrie de passate mps al seu
voltant i així es de ixava una mica de
costat les pràctiques en e l seu e ntorn
natural. Altres pràc tiques no va n desaparè ixer, sinó que es van transformar
com va succe ir amb e ls jocs que consisti en en II iscar amb ferradures sota e ls
peus pe r les pendents amb llambordes,
que quan es van pav imentar van impedir la seva pràctica i així es van introduir e ls patinets de rodes.
Ca l des tacar que ex isti e n di fe re nts
ll ocs a l po ble que servien com a punt
de re uni ó per a ls no is que vivie n en
un a mate ixa zona. En a lg unes ocas io ns, co m ara e ls caps de se tm ana o
les festes, es re uni e n es po ntàni a me nt
tots e ls no is de les d ife rent s zones e n
un ll oc conving ut. Aquest punt de
reuni ó so li a ser la pl aça, escenari sin g ul ar, j a que es carac teritzava pe r un
g ran es pa i lliure d 'obstacl es , silUat a l
ce ntre de l po bl e i a mb un a fo nt. que
e n aque ll a è poca s uposava un fac tor
de gran importà nc ia atès que no hi
hav ia a igua corre nt a les cases.
Qua n e ls no is arri bave n a certa edat.
e ls fill s de ls «se nyo rets» abando naven e l pobl e pe r seg uir e ls se us eslU di s, de mane ra que tre nca ve n e ls
ll aços que e ls uni e n amb e ls seus
companys de j ocs i, pe r descompt at.
amb les seves anti g ues cos tum s lúdi ques . Aqu es ts to rnave n impreg nat s
d ' una cultura urbana que no va lorarà
de la mate ixa fo rma les di versio ns i
e ls cos tum s loca ls. A partir d 'aq uesta
edat, la dife re nc iac ió e ntre cl asses es
fe ia més pate nt. j a que es passava
d ' una re lac ió d ' «ig ua lt at» a través de l
j oc, a un a re lac ió «patró-c li e nt » basad a en e l treba ll i la pro tecc ió.
La re lac ió e ntre no is i no ies va passa r
d'una situ ac ió de cl a ra di fe re nc iac ió
entre les ac ti vitats lúdiqu es d' ambdós sexes a l' edat infantil. al naixeme nt de la necess it at de re lac io nar-se
confo rme anave n fe nt-se adults. La
moral de l' è poca no perm etia que

aq uests joves mantinguess in aques t
tipu s de «re lac ió ». D' aquí la impo rtà nc ia al ll arg de l seg le de l ba ll de ls
d iume nges. Aquest esdeve niment
<d udi corec reatiu » congregava e ls j oves de tota la comarca, ja que era
rún ica manera de parti c ipar conjun tame nt e n un a mate ixa ac ti vitat.
Les ac ti vitats lúdiques de ls adults es
basave n princ ipalment en jocs sedentaris com ara e ls j ocs de taula o taulel l.
L' únic joc amb un compo nent motriu
que he m 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 desenvolupar-se al camp i durant el cru
hi vern, i no més teni en a lgun s dies festius per dedicar-se a aquestes ac ti vitats.
Les cl asses a ltes, malgrat tot. contave n
amb més te mps lliure per practicar acti vitats lúdiques, basades en l' ostentació 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 iv il a Espanya: va durar tres
anys i va marcar de form a dete rm inant 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 va n desembocar
després de la contesa, en la desapari ció
de la cl asse dominant. En aquest període també es va abandonar gran quanti tat de materi al bè l·lic (bales, granades,
bo mbes. mines, etc.) que va afectar les
pràc tiques lúdiques de ls anys que havien de ve nir.
A l'hora de reco llir informac ió sobre
as pec tes lúdics du ra nt aquest període. ens va m tro bar a mb persones que
estave n mo lt marcades pe ls esdeve ni me nts : e n la seva me mò ri a no més
ro mani e n records negatiu s i oblidaapunts . EduCDció Fi.icD i Esports 1997 (48) 17·72

ve n tot a ll ò referent als as pectes recreatiu s d'aquesta part de la seva
vi da , Mal g rat tot , vam arribar a una
sèrie de co nclusion s.
La por a ls bo mbardejos va reduir e ls
espa is en què e ls ne ns podi e n desenvo lupar e ls se us jocs . Podríe m interpretar que e ls jocs a què es jugava
ere n e ls mate ixos que abans , però tenie n me nys es pai i temps que en l' etapa anterior.
Durant la guerra mo lt s ho mes es van
ve ure obli gats a abandonar e l seu lloc
com a cap de famíli a pe rquè hav ien
d'anar a com batre a l front. Me ntrestan t. e ls se us fills van ha ve r d ' ass umir funcions pròpi es de la vida ad ulta
i adoptar tota una sèrie de rols impropis de la seva edat. Aquesta maduresa
precoç seg urame nt acce ntuaria e ls
se us interessos pe ls jocs infantil s .
Durant la pos tg uerra, es va n inc reme ntar e ls jocs amb material a ca usa
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 vit ats comportave n g ra n ri sc, ja que manipul ave n
objec tes que en mo ltes ocasions ere n
exp los iu s. Aquests jocs es fonamenta ve n en la recerca d 'aquest materi al
i la seva posteri or ada ptació a l joc,
que pretenia imitar la gue rra de ls
gran s. A partir d'aquest mo ment. e ls
jocs de g ue rra es convertiran en e l
fonament lúdi c de posteri o rs gene racio ns.
La cri si econò mi ca pròpia d'aquesta
època i e ls gre us proble mes d'abastament es va n ava ntposar al control estri cte de ls pares sobre e ls fill s, de
mane ra que aquests teni en més llibertat pe r agrupar-se i desenvolupar j ocs
co l·lec tiu s e n ll ocs prohibits e n altres
èpoq ues: d'aquí la poss ibl e di sminu c ió dels jocs indi vidual s . Din s
d'aques ts jocs co l·l ectiu s, van come nçar a prendre impo rtànc ia sob re
e ls anys trenta e l .furbol, tot i que no
va se r fin s un s anys més tard quan
apunts. Edu,o,ió Fi.;,o; Esports 1997148111·22
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Gràfico 2. Corocterístiques dels jocs 1930-1950. Homes.

realment va pre ndre e l caire i protago nisme amb què co mpta ara.
Els joves va n deixar de dese nvo lupar
les seves ac ti vitats lúdiqu es als interiors de les cases i va n passa r a uti lit zar espa is lliures. Amb això, es va n
incre mentar e ls se us jocs co l·lectiu s,
tot i que va n mantenir la tò ni ca de
grups reduït s i mo lta utilitzac ió de
materi a l. Ma lgrat que es desenvolu pave n jocs propis dels no is, no e ls
co mparti e n, i e ra el ball l'úni c punt
e n co mú .
Els jocs d'adult s van di sminuir en
gran me sura durant e l pe ríode bè l·lic,
degut a la disminuc ió de la pobl ac ió
adulta (e mi grac ió, parti c ipaci ó en la
g uerra, etc.) i a les tenses re lacions
que es produïen e ntre e ls que es van
quedar. Per aquest mo tiu , durant la
g uerra es va de ixar de jugar a jocs
ad ult s com ara e ls palitrocs, queja no
van to rnar a sorg ir.
En la seg üent grà fi ca, prese nte m l' o rde nació de le s caracte rístiques dels

jocs e n e ls ho mes durant aquest període (g ràfica 2).

Tercera època
Als an ys c inquanta, la recuperaclO
econò mi ca va co ntribuir a una mill ora de les vies de co municac ió i, pe r
ta nt, a un a obertura cap a a ltres centres important s. AI mate ix temps, es
van construir no us equipame nt s, co m
ara les esco les: es va n crear nous espai s lúdi cs , alh ora que e l siste ma ed ucatiu va intentar una reestru ct uració ,
concentrant les di ferents acadèmi es
ex istent s en e l passat e n una sola es co la qu e conce ntrés tots e ls nens de
la co marca (unifi cac ió de sexes) .
Això va do nar lloc a un espectacular
inc re me nt de ls jocs co l·lec tiu s moti vat per la nova esco la i per l'arribada
de pràc tiques lúdiques no orig inal s
del ll oc .
El materi al va passa r de ser un protago ni sta del joc a ser e l principal mediador 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 in access ibl e, sin ó
que estava a l' abas t de l nen més hu mil. Els jocs co l·lectiu s van anar estructu ra nt -se de mane ra que s'apli cave n no rmes més complexes i amb un a
majo r inte rre lac ió entre e ls seus parti c ipa nt s. Única me nt e l futbo l es va
impl ant ar com a forma es porti va i no
va er fins e ls anys vuitanta que es va n
introduir a ltes espo rt s.
Podríem interpretar l'increment de l
jocs de força en les no ies a causa de les
pràctiques comunes amb e ls no is.
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 formave n
el bàndol oposat al dels nens del poble:
es reprenia una circumstànc ia que ja
s' hav ia do nat a princ ipi de segle (di visió per zones i guerres entre e lles) .
La plaça va tornar a prendre la re llevància que hav ia perdut en les etapes anteriors 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' evolució de l pobl e i les diferents circumstàncies que han contribuït a una assimi lac ió dels costums urbans forans.

trets més pro fund s de la socie tat. que
só n e ls que realment la ide ntifiqu en.

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

La idea g lobal de l joc com a fïl conductor i e lement integrador de la resta de
fac tors que conformen l' evoluci ó d ' un
poble.
El j oc se mpre es troba englobat dins
d ' un contex t i en interre lació directa
amb els altres e lements que conformen
el propi entorn .
La transmi ss ió oral és un mitjà mo lt
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
as pectes.
Hem pretès introduir una líni a d'investi gac ió a través de l joc que integri altres
camps d'investigació.
Si e ns ajudem de les pràc tiques lúdi qu es , pode m interpret ar alg un s del s
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