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L’ingrés a l’Hospital Clínic d’un adoles-
cent de Sant Cugat del Vallès per ad-
dicció als videojocs ha fet saltar totes
les alarmes i els pares tornen a mirar

amb recel l’activitat d’oci preferida dels seus
fills. No és estrany, ja que per a ells és un món
desconegut i, per tant, potencialment perillós.
L’escepticisme respecte als nous mitjans és una
tradició amb arrels profundes. El seu origen ens
porta a l’oposició de Sòcrates al text escrit, i
també hi va haver una època en què les novel·les
van ser considerades de poca categoria per es-
tudiar-les a la universitat. La música de jazz
també va ser condemnada. El ball va ser consi-
derat una depravació i el rock and roll va ser
acusat de promoure la violència i el satanisme,
però ara qualsevol diari es fa ressò dels concerts
dels Rolling Stones.

LA POR ALS VIDEOJOCS SORGEIX de la mateixa neo-
fòbia que ha impulsat els adults a atacar les
noves formes d’entreteniment de la joventut du-
rant dècades. I l’actitud respecte al videojoc en
els debats continua emmarcada en aquesta di-
visió generacional: entre els que han crescut en
un entorn digital i els que veuen aquest feno-
men com una amenaça. Això no vol dir que els
pares no es mereixin una explicació, i tampoc
impedeix que quan veuen que el seu nen passa
tres hores diàries amb el comandament a les
mans, es preguntin: “¿El meu fill és addicte als
videojocs?”.

LA PRIMERA TEMPTACIÓ, la decisió fàcil, és culpar el
videojoc. Però no tornem a les cavernes. Està
comprovat a través de centenars d’estudis que
el videojoc no provoca addicció. El seu fill no es
convertirà en un assassí per jugar a videojocs ni
esdevindrà una persona amb dificultats per co-
municar-se, ni modificarà el seu caràcter. No són
menjacocos, sinó un mitjà per explicar històri-
es tan vàlid com el cinema o la literatura.

COM A LLENGUATGE TÉ LES SEVES PECULIARITATS, i pre-
cisament aquestes peculiaritats en fan una
forma d’oci potencialment addictiva. El caràcter
interactiu del videojoc, el fet que sigui el jugador
qui construeix la història, fan del videojoc un
mitjà profundament immersiu. Tant, que per a
algunes persones el món del videojoc pot resul-
tar una alternativa còmoda al món real, un lloc
més agradable que la seva vida. “Els addictes
acostumen a ser nois amb problemes per desen-

volupar-se socialment o bé amb algun conflicte
familiar, que pot anar des del divorci dels seus
pares fins a una falta d’atenció general”, explica
Keith Bakker, director del primer centre d’Eu-
ropa dedicat al tractament de l’addicció als jocs.

EL PROBLEMA ÉS ANTERIOR AL VIDEOJOC i, per tant, no
es pot fer culpable el videojoc. En tot cas, el pro-
blema és el símptoma d’un conflicte previ, el pro-
ducte de la necessitat d’escapar de la realitat. En
el món virtual el jugador pot canviar qui és, mo-
dificar la seva aparença i adquirir un nou rol.
Aquests canvis repercuteixen en l’actitud dels
altres (personatges) respecte a ell. D’aquesta ma-
nera el jugador pot reconfigurar-se a si mateix a
través del videojoc. Això és especialment possi-
ble en els videojocs on line, en els quals es crea
una comunitat estable de jugadors que només es
coneixen a través dels seus personatges.

UN ESTUDI RECENT HA ANOMENAT l’espai del joc on
line com “el tercer lloc”, fent referència a un nou
món en el qual desenvolupar relacions socials
que sorgeix com a alternativa a la família (el pri-
mer lloc) i l’escola (el segon). Aquest tercer espai
és un refugi i, per tant, la preocupació dels pares
hauria d’estar més centrada a esbrinar per què
el seu fill defuig la seva vida amb la família o els
companys de classe que a prohibir-li les hores de
consola.

ENFRONTAR-SE AL VIDEOJOC, PROHIBIR-LO o relacio-
nar-lo amb el càstig és el primer error de tots els
pares, i en això estan d’acord tots els psicòlegs.
L’únic que aconsegueixen és fer que l’adolescent
s’agafi amb més força a la seva afició com a forma
d’oposició davant l’autoritat paterna (la qual
troba injusta perquè no veu res de dolent en el fet
de jugar a videojocs). Els experts aconsellen com-
partir el videojoc amb l’adolescent i potenciar ac-
tivitats o hobbies alternatius al videojoc.

SI EL SEU FILL JUGA MASSA HORES, si tota la seva con-
versa gira al voltant dels videojocs, si sobreposa
les hores de joc a les seves responsabilitats, si
s’estima més connectar-se sol a un videojoc
abans que anar a jugar a futbol amb els seus
amics, potser és un addicte que necessita aten-
ció psicològica. Però no en culpi els videojocs.
Pregunti’s si té problemes a l’escola o si passa
prou temps amb ell. Segui al seu costat i pre-
gunti-li si és feliç. Escolti’l, perquè en les seves
paraules trobarà la resposta.

AQUESTS JOCS SÓN TAN VÀLIDS
COM LA LITERATURA I EL CINEMA Toni de la Torre Periodista expert en videojocs i noves
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Addictesalsvideojocs?

“Per a algunes persones el món
del videojoc pot resultar una
alternativa còmoda al món real,
un lloc més agradable que la
seva vida”

VOLTA D’HORITZÓ

Sondejos:
inici del
miratge

J.J. Navarro
Arisa

La relativa imminència de les
eleccions catalanes (avui fal-
ten 35 dies per als comicis) ja
escalfa els motors de l’activi-
tat política, i és perceptible
que el fum que surt de la
combustió no sembla gaire
net. La setmana passada va
marcar l’inici de la guerra
dels sondejos d’opinió. Algú
podria dir que també va ser
l’inici dels miratges i les fal-
ses esperances, perquè la
fragilitat dels pronòstics de
les enquestes ja ha entrat a
formar part de la saviesa po-
lítica convencional. Sigui
com sigui, el fet és que les en-
questes publicades a la
premsa ja han donat a conèi-
xer els seus favorits inicials, i
la realitat és que no hi ha gai-
rebé res de nou. Per exem-
ple, segons el sondeig que va
publicar El Periódico, el can-
didat Artur Mas i el seu par-
tit, CiU, surten com a favo-
rits amb gairebé 5 punts
d’avantatge sobre els seus
adversaris. La rellevància de
la dada perd intensitat si
tenim en compte que Mas i
CiU ja porten tot l’estiu com-
portant-se com si estigues-
sin destinats a guanyar les
eleccions amb tota certesa.
A un altre nivell (i segons el
mateix sondeig), sembla que
l’eclipsi de Joan Clos de l’al-
caldia de Barcelona millora
substancialment les pers-
pectives del seu partit de
cara a les municipals de l’any
vinent. Res de nou, tampoc.
Al seu moment no ho va dir
ningú, però la dada del son-
deig il·lustra el fet ben cone-
gut que l’exalcalde i ara mi-
nistre no passarà a la histò-
ria entre els més populars de
la ciutat.

Davant d’aquest panora-
ma d’evidències confirma-
des i suposicions sobre el
futur, l’observador no pot
més que demanar-se quin
serà el dia en què un sondeig
preelectoral ens expliqui
quelcom de nou o d’imprevi-
sible. Hi ha moltes altres
qüestions de les enquestes
que mereixerien el qüestio-
nament o la confrontació
amb el panorama real del 2
de novembre. Aquell serà el
dia de les victòries o els des-
encisos. De moment, només
es pot dir que ha començat
el concurs de miratges.

Descobrirrellegint
Aquest estiu he seguit el con-
sell de la meva recordada
amiga Maria Aurèlia Cap-
many quan ens aturàvem a
l’aparador de la llibreria
Altés del carrer Mallorca, es-
pecialitzada en llibres vells:
“Descobreixo moltes coses
que no vaig veure en la pri-
mera lectura. Cal rellegir...”.
És el que he fet enguany
amb 36 poemes a partir del

llavor que ella escampà en la
generació dels infants i els
adolescents de la guerra i
l’embrutidora postguerra,
quan “tot tenia el color del
fang”, paraules d’un dels 36
poemes de Creus que la jove
prologuista analitza entrant
en la substància. “Creus
crea un altre llenguatge per
als vençuts”, escriu Rafart,
“inverteix els temes i pre-

serva per a l’esperança totes
les coses perdudes”. Això sol
convidar a llegir-lo i rellegir-
lo. Maria Aurèlia recomana-
va la relectura com a explo-
ració, no sols del terreny li-
terari sinó com a exercici de
creació. “Sempre llegim cre-
ant de nou les coses que ens
diuen, escrivim sobre lletres
escrites i, de tant en tant,
ens sorprèn una lectura ní-

tida”. I posa com a exemple
dues línies del vers de Creus
que sintetitza els 36 poemes
del seu llibre. “Qui va gua-
nyar no m’estimava/ ho vaig
anar sabent de mica en
mica”. Quan ho vaig llegir
per primer cop fa 28 anys
no en vaig captar el sentit.
Calia rellegir-ho per trobar-
ho i entendre la resta dels
36 poemes.

36 POEMES DE RICARD CREUS Teresa Pàmies Escriptora

36, de Ricard Creus, reedi-
tat per Proa amb el pròleg
que ella va escriure per a la
primera edició de 1978. La
jove poeta Susanna Rafart
n’ha prologat la reedició del
2004 i el 28 de maig passat
el presentà a Barcelona amb
Isidor Cònsul i Sam
Abrams. La Maria Aurèlia
no ha viscut per celebrar-ho
i constatar com ha fruitat la
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