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Els jocs
de sempre

per a tothom
A N D R E U S O T O R R A

L’agrupació
que n’ha fet
l’autor conté
jocs de falda,
jocs de dits,
jocs per triar,
jocs de gomes...

Josep Maria Allué, Un, dos,
tres, pica paret! Jocs populars i

tradicionals. Il·lustracions
d’Iraida Llucià. Col·lecció El
bagul. Editorial La Galera.

Barcelona, 2000.

S
eria fals afirmar que
els infants d’avui en
dia no juguen. El joc
forma part del sub-
conscient perquè és

una de les primeres evasions
que la humanitat ha desco-
bert per sobreviure. També
seria fals, segurament, afir-
mar que el videojoc ha cobert
l’espai perdut del joc de car-
rer.

Davant d’aquests dubtes,
l’edició d’aquest recull de
jocs populars i tradicionals
és una eina que hauria de ser
llibre de capçalera d’encar-
regats i encarregades d’esco-
les bressol, de cangurs, d’avis
i àvies relativament joves se-
gons els nous cànons socials,
de pares que ja no han jugat
en la seva infantesa, de mes-

tres de primària i, ni que si-
gui per deslliurar-se dels
maldecaps professionals i de
les frustracions educatives,
dels mestres de secundària,
sense descartar que un cop
d’ull furtiu dels professors
universitaris no els faria cap
mal.

Per què tot això? Doncs,
perquè Un, dos, tres, pica paret!
recull, rigorosament expli-
cats per agrupacions temàti-
ques, infinitat de jocs dels
quals molts dels potencials
consumidors del llibre, per
circumstàncies que no vénen
a tomb, estic segur que no
han sentit a parlar mai.

L’agrupació que n’ha fet
l’autor conté jocs de falda,
jocs de dits, jocs per triar,
jocs amb patacons, jocs amb
paraules, jocs en rotllana,
jocs de carrer, jocs de gomes,
jocs amb bales, jocs amb bal-
dufes i jocs de festa i cuca-
nya.

Hi ha, doncs, un ventall de
possibilitats que s’adapten a
totes les edats imaginables.
D’aquí ve la recomanació. Per
exemple, si un professor d’e-
conomia, posem per cas, ju-
gués de tant en tant amb els
seus alumnes al joc del zic,
zac, zuc, potser segons qui-
nes promocions d’economis-
tes entendrien millor el que
els espera. Els jugadors diuen
tots alhora, “1, 2, 3, zic, zac,
zuc, 1, 2, 3”. I, en acabar la
cantarella, cada jugador re-
tira el peu del centre de la
rotllana o el deixa allà on
era, segons triï. El grup
menys nombrós, ja siguin els
que han retirat el peu o bé els
que l’han deixat quiet, con-
tinua en el joc i l’altre es re-
tira. Guanya qui queda úl-
tim. Claríssim, no?

I si un professor de litera-
tura o de filosofia aturés de
tant en tant la seva rutina i
ensenyés als futurs escrip-
tors i pensadors –llavor
d’intel·lectuals–, què s’ama-
ga darrere el joc del Flendi de
baldufes, potser els corrents
del pensament del segle XXI
retrobarien el nord i s’acla-
ririen una mica més: “Es
marca un cercle a terra i tot-
hom fa ballar la seva baldufa
a dins. Quan una baldufa
surt del cercle tot ballant,
l’amo l’agafa i la torna a
llançar una altra vegada in-
tentant treure’n una de les
que encara hi ha dins el cer-
cle. Les que s’aturen dins el
cercle no es poden retirar
fins que algú no les treu amb
la seva baldufa. Si un jugador
aconsegueix treure’n una, se
la queda. De vegades, només
es pot llançar la baldufa si
abans ha estat recollida amb
la mà mentre balla”.

És clar que també els jocs
populars i tradicionals, com
els videojocs d’ara, promo-
uen a vegades la violència.
Parlant de baldufes, n’hi ha
un que consisteix a llançar la
pròpia baldufa contra qual-
sevol altra que estigui ba-
llant amb la intenció d’es-
querdar-la amb un cop de
punta!

Per això, per als més pací-
fics, sempre queden els jocs
de cucanya: trencar l’olla,
encertar l’anell, empasti-
far-se la cara amb xocolata
cuita, tirar a la llauna, men-
jar la poma, fer curses d’ous
en cullera de sopa i posar la
cua al burro. Sobretot, aquest
últim és ideal per a qui no
sap mai quina una en pot fer
de més grossa.

MAURO ESTRIALGO

Sempre incorrecte

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Mauro Entrialgo, Siempre en
forma. Ezten Kultur Taldea.

Vitoria-Gasteiz, 2000.

S
iempre en forma és un
recull d’historietes
curtes, moltes ja pu-
blicades a la revista
TMO, i d’altres d’inè-

dites, protagonitzades per
Herminio Bolaextra, el perso-
natge més provocador dels

creats pel (ja no tant) jove au-
tor Mauro Entrialgo.

Les aventures d’aquest indi-
vidu es desenvolupen en clau
d’humor gamberro, i s’esceni-
fiquen en efectius gags de pa-
raules, acudits de mitja pàgi-
na o de situacions d’una o més
pàgines. Són historietes en
què l’efecte de l’absurd està
molt lligat a la sorpresa que
genera una conducta d’abso-
luta i constant incorrecció
política. Herminio viu en una
mena d’indefinit perllonga-
ment de la joventut o fins i tot
de l’adolescència. I és que el
nostre protagonista es manté
solter, amb un toc celtibèric

de misogínia, i d’altra banda
no pateix excessives responsa-
bilitats laborals: diu que és
periodista, però poques vega-
des exerceix. Aquest estat d’a-
socialització li permet conju-
minar una visió força crítica
de la realitat amb la pràctica
permanent de l’evasió. La seva
perspectiva vital se centra en
el present mes immediat i es
relaciona essencialment amb
la seva reduïda colla d’amics,
inevitablement del gènere
masculí.

Lògicament, els bars, selec-
cionats sense exigències de
glamur, són el seu espai vital
favorit i l’escenari més sovin-
tejat de les seves corrosives
incursions contra les conven-
cions oficialment practicades
en les relacions socials.

Montserrat Canela, Un pastís
horrorós. Il·lustracions de

Jaume Gubianas. Col·lecció El
Vaixell de Vapor. Editorial

Cruïlla. Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

E n Quimàs era dins d’un
castell fosc, en aquella
nit de llamps i trons. Es-

tava preparant un pastís hor-
rorós fet de gripaus confitats,
perdigons i farina corcada, se-
guint una recepta plena de
sorpreses. Els guàrdies que el
vigilaven es podrien pensar
que volia enverinar la prince-
sa Lena.

M. Lluïsa Amorós, Una
setmana de Pasqua.

Il·lustracions de Cristina
Subirats. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

E n aquesta nova novel·la
d’aventures, el lector re-
troba el Pol, el Manel, el

Ramon i l’Onofre de Jardí
abandonat. Durant les vacances
de Pasqua, el grup es reuneix i
haurà d’afrontar les sorpreses
que l’esperen, a la cova sinis-
tra del Borni, a la vall de Me-
diona.

Jordi Fusté, Posa el turbo, avi!
Il·lustracions de Ramon

Rosanas. Col·lecció El Vaixell
de Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

L’ avi Pere és un gran in-
ventor i la seva imagi-
nació no té límits.

Amb la complicitat de l’Ori-
ol, el seu nét, i la colla d’a-
mics, l’avi emprendrà una
cursa sense aturador i desco-
brirà qui és l’autor dels cot-
xes volants. Però l’inventor
tindrà qui l’espia de prop i li
vol prendre les idees.


