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I. - L'ACTIVITAT COM A JOC
EL JOC
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"Pu c ma na r-l i al mi ral l
qu e en sen yi mo lte s co ses
i a alg un s pu c mo str arlos
el que vo len Ve ure . Pe rò
el Mi ral l ens eny a tam bé
co
ses
qu
e
no Se li dem ane n,
·1 aq ue ste s són so vin t mé
s est ran ye s i pr of ito se s
que les que de sit ge m ve ure
.
El

que ve ura s, si de ixe s el
mi ral l ert lli be rta t, no puc
dir -h o. Concs mo str a
co ses qu e for en , i co ses
que són , i co ses que po
tse r ser an

de ve ure , ni el mês sav i
no po t dir -h o. Vo ls
"E l sen yo r de ls an ell s" ).

mirar?~.

. Pe rò el qu e ha
(J. R.R . To lki en .

Al gu nes teo rie s de l joc
-qu e són mo lte s i pro vin
en ts d'e sc ole s ben div ers
es s'h an esf orç at en ex pli ca
r pe r a qu è ser ve ix, pe rò
no
han
pr es tat una ate nció su fic ien t a all ò que
ês . D' alt res int en ts d'a
pro xim aci ó teò ric a han
re sta t en all d més su pe
rfi cia l lim ita nt- se a pr es
en tar -lo que a una ac tiv
ita t
gr atu ïta , im pro du cti va o
pla e"n t.

I'

Ce rta me nt el joc ~s una
ac tiv ita t qu e es mena gen
era lm ent dff ma ner a gr atu
ïta
i pe r pla er i, mo lt so vin
t, és una ac tiv ita t no dir
ec tam en t pro du cti va .
Pe rò ob ser va nt ate nta me nt
un gru p de nen s qu e jug uen
ap are ixe n alt re s asp ec tes qu e no han me res cut
ga ire co ns ide rac ió:
1.1 . El joc és

~

re al i/o sill lb! 3li ca

En pri me r llo c, t!!!s una
for ma d'a cc ió com ho és
el tre ba ll i tot a una
gamma mo

lt àm pli a d'a cti vi tat s int
erm èd ies ; p.e x. as sa jar
la rep ara ció
d'u n en do ll, aco mp lir un
rit us ta l com fer un pe sse
bre •••
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Aq ues ta component d'a cc ió
pe rso na lm en t ele gid a i du
ta a ter me és cap da l.
Pe rò hi ha més, l'a cc ió
s'a co mp lei x en el do ble
ter ren y de l re al i de l
sim bè' llic : "ju ga r a ••• "
és que lco m qu e es re ali tza
enmig de re ali tat s
ma ter ial s i so cia ls -e ls
ma ter ial s de joc 1 els com
panys són ben rea ls
i ofe rei xe n tot es les res
ist èn cie s de la re ali tat
-, pe rò el fet ma tei x
de "ju ga r a ••• " no és po
ssi ble sen se el sim bò lic
, els pu nts sus pe nsi us
qu e ob ren el ter ren y de
l'im ag ina ri, la me taf ori
tza ci6 de l'i~iat,
la po ss ib ili tat de mo dif
ica r-h o sim bò lic am ent .
El joc , en tan t qu e ac ció
sit ua da en el rea l ex ige
ix l'a da pta ció a
aq ue st i en tan t que ac ció
en el sim bò lic per me t l'a
ssi mi lac ió de la
reali~at a do sis
ut ili tza bl es .
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1.2 . El jo c és re lac ió
en un a gamma àm pli a de
co nte xte s
ta pr im era afi rm ac ió
co nti ng ud a en aq ue st en
un cia t és la de qu e el
~s un a forme de
re la ci ó, ta nt pe l qu e
fa a le s co se s com pe l
qu e fa
le s pe rso ne s. Una ca ra
ct er íst ic a pr òp ia de la
for
ma de re la ci ó qu e
s'e sta bl ei x en el jo c
és la sev a im pr od uc tiv
ita t ma ter ial i, pe r co
nt ra ,
la sev a pr od uc tiv ita t
"re lac io na l" -pe rdo ne u
la re ite ra ci ó- . M 'ex pli
el jo c no tra ns fo rm a le
co :
s co se s i, en ca nv i¡ és
una po sta en re la ci ó
qu e ge ne ra i tra ns fo rm
a le s re lac io ns . I aix
ò en una va rie ta t de co
nte xte
Ja he fe t tef er èn cia al
do bie ter re ny de l re al
i de l sim Pa lic , qu e co
ns ti
tue ixe n do s co nte xte s
mo lt Am pli s.
Pe rò pe l fe t de la co mp
lem en tar iet at pe rso na l
de ls pa rti cip an ts en la
sit ua ci ó de jo c -hÓm es
completoonta co op era nt
o op os an t-s e en una com
petic ió reg ula da -, l'a cc
ep tac ió de re gl es qu e
es tip ul en en líc it i l'i
ci t, el po ss ib le i el
l. lí fo ra de llo c ••• , i l'a ssu
mp ció de re ls qu e no
lim ite n a di ct ar al lò
és
qu e ca da sc ú ha de fe r
sin ò arr ibe n a ob rir ter
d' al lò que hom ha "d 'és
re ny
se r" sim be llic am en t -ho
m és pare-mare-ne..'"l, bo
-d ole nt
so ld at -p ira ta , jug ad or
-p or ter ••• - es tab lei xe
n una gamma in fin ita de
tàn cie s sit ua cio na ls i
di sre lac io na ls.
Aq ue ste s dis tA nc ies en
re la ci ó a la sit ua ció
i en re lac ió al s al tre
s
s'e sta bl eix en en el sim
bò lic pe rò op ere n en el
re al , en el ga ud i re al
en el co nf lic te re al ,
,
to t al lla rg de l pr oj ec
te d'a cc ió i de re lac ió
qu e, to t es de ve nin t-s e,
és el jo c.
1.3 . El jo c és co nt ro l
de l re al i de la re lac
ió
O més prò pia me nt és ap
ren en tat ge o gê ne si de
for me s de co nt ro l.
L' ac ció en el do ble ter
re ny de l re al i de l sim
bò lic i la re lac ió èn
una
va rie ta t de di stà nc ies
sit ua cio na ls 1 re lac io
na ls pe rm ete n un a op tim
za ció de la im pli ca ció
itde ca da sc ú en la sit ua
ció de jo c i un pr og re
ss iu
do mi ni de les re al ita ts
co ns tit ue nt s de la sit
ua ció de jo c.
Aq ue sta op tim itz ac ió de
la di stà nc ia pe rso na l
re sp ec ta de le s co se s
és
el qu e fa ci lit a l'e me rg
èn cia de for me s de co nt
ro l de l re al . Ev ide ntm
en t,
empro el mot "c on trc l"
en e~ se u sig ni fic at mé
s po sit iu : no e.11 el de
su bm iss ió de la re al ita
t al s meus pr op is di ct
at s, sin ò en el d'a pr op
de la re al ita t, en el
iac ió
d'a sse nta ma '1t en el la ,
en el à'e sta bl im en t, en
re lac ió a le s co se s i
a les pe rso ne s, d'u ns
ca na ls d'i nt er ca nv i qu
e sa tis fa ci n le s ex igè nc ies
de l co nju nt de la sit ua
ció .
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En aquest sentit, voldria fer esment d'algunes de leS formes de control
recíproc entre individu i s!tuaci6 que s'estableixen en el joc:
en primer lloc hi ha la dialèctica dedins-defora: els desitjos i els
impulsos individuals són controlats per la situació i, inversament, la
situació és emmotllada pels individus que hi participen; allê que
s'esdevé en el límit és que els individus i la situació es generen
recíprocament.

en segon lloc hi ha el fet de les regles del joc de les que ja he parlat
dient que estableixen allò que es pot fer i allò que no es pot fer, que
diuen com s'han de fer les coses i que arbitren el resultat del joc;
però les regles no són trascendents sinó que, en una mesura -que s'ampliê
amb el creixement dels nens-, són generades per acord i, carn a conse-

qüencia, s6n el conjunt dels nens que participen en una situació de joc
els qui l'estableixen admetent com a contrapartida els límits de la
pròpia situació que han establert.
en tercer lloc -i també hi he fet referència- hi ha el fet dels rols

que molts jocs impliquen, els rols no estableixen únicament allò que
hom ha d'ésser provisicnalment en el context d'una situació de joc
donadaf en el joc hom sofreix el control d'una situaci6 que exigeix de
cada individu "¡!sser" certa persona però, recíprocament, permet
cadascú de dictar el conjunt de la situació, els personatges que hi
intervenen i el que "és" cadat.eú.
Si tot l'anterior és cert, la metàfora que constitueix el joc es revela
com una situació que permet alhora un tipus ben específic d'emergència
personal en el que hi conflueixen una ampliació considerable dels horitzons de la realitat més immediata amb una immediatesa ben concreta que
efectua una funció de control del jo.
Deixant de banda les afirmacions convencionals a propòsit dels avantatges
del joc per al desenvolupament físic, intel.lectual, emocional i social
dels nens, penso que pot dir-se que en el context urbà i industrial d'una
ciutat com Barcelona, ~ls jocs acompleixen una funci6 important en l'equilibració de la personalitat.
D'una banda, la situació de joc col.lectivament edificada permet de refer
la relaci6 amb sí mateix: en el joc emergeix la gratuitat,een el joc
s 1 estableix una dialèctica entre el valor d • ús i el valor de _canvi de la
pròpia activitat personal, en el joc hom s'hi troba de formes diferents
a les que hom es troba en el treball.

No voldria ésser idealis ta ni mal interp retat: el treball és ~bsolutament
n~cessàri pel que té de fatigan t, sovint de frustra nt,
pel que implica de
fer confian ça a altri, de sotmet re's als impera tius d'una situaci ó que
hom
no pot contro lar plenam ent: tot això constit ueix una forma d'expe riência
de
la realita t, una experiè ncia necess ària. Però no ha d'exclo ure la possib
ilitat
d'una altra experiê ncia •• ~ si no -fos així cap de les dues experiè ncies
podria
cobrar la plenitu d del seu significat~ un signifi cat que s'estab leix precisa
ment en el contra st d'ambdu es.
En seg8n ll0c 1 la situaci ó de jOc permet da refer les relacio ns amb
els altres:
el joc té una component comuni tlxia en la que l'interc anvi amb uns company

s
elegits o, com a mínim, accepta ts, constit ueix un terreny d'una densita
t dialèctica de moltes dimens ions: hom ha d'estab lir un equilib ri jo/altr es,
hom
ha d'estab lir un equilib ri fer/est ar amb, hom ha de generar col.lec tivame
nt
unes formes de definic ió recípro ques entre el person al i l'instit uciona
l •••
Finalm ent, la situaci ó de joc permet de refer el signifi cat dels marcs
cultura ls de referèn cia: la relació amb el lloc, amb el temps, amb les
amb les institu cion9 •••
Dins del lfmit de

coses~

la~imatge

que els nens van fent-se del mon que els envolta ,
imatge que ês sovint un reflex d'un cúmul de presion s fruit de les circum
stAncies i, en el millor dels cassos, de les bones intenci ons dels grans,
la
metàfor a del joc els permet de recupe rar part de la genuita t de la relació
que cadascú pot establ ir amb aquest marc.
En el joc és possib le de prendre distànc ies respect e dels models,
pel fet

mateix que en la situaci ó de joc els models són combin ats entre ells i,
èe la
recomb inació, en resulte n afectat s perquè llur signifi cat apareix en condicions diferen ts. Prenem per cas el signifi cat dels objecte s: el joc permet
de descob rir-ne persona lment -i sempre provisi onalme nt- una utilita t diferen
t
de la conven cional, permet de prenàre 1 n cura persona lment sovint afectuo
sa:
com s'expli ca sinò l'estim ació que tot nen sent per algun objecte singul
ar(-,
permet de descob rir quelcom que a la major pert dels nens els és vedat:
la
relació entre el produi r i el consum ir -la situaci ó de joc no és consum
ible
abans d'ésser produid a i el mateix s'esdev é amb els objecte s que permete
n el
veritab le joc-. En aquest punt hi ha una paradox a: hi hi'J. situaci ons de
joc
en les que la produc ció és inconsu mible, en les que hom juga per a produi
r
la situaci ó i no pas per a consum ir-la: aquell6 S situaci ons en les que;
una
vegada ordena ts ~ls elemen ts, el joc s'estro nca ¡,~què, estricta ment, era

-5 Re fer la rel ac ió am b s!
ma tei x, re fe r la sit ua ció
amb els alt re s, re fe r
la rel ac ió amb els ma rcs
cu ltu ral s ••• en .de fin iti
va pro ce dir a reo rde na r
la re al ita t deS d 1 una pe
rsp ec tiv a pe rso na l, a ela
bo rar -la , a ce rca r-h i
rQ fle xe s de si ma tei x qu
e ser ve ixe n de ref erè nc ia
en el pro cés d'e dif ica ció
pe rso na l.

Es en aq ue st se nt it qu e
em pra va les pa rau les de
la rei na Ga lad rie l, el
pe rso na tge de To lki en : el
joc és com un mi ral l en
el qu e hom s'h i po t an ar
ve ien t: hom hi veu all ò qu
e esp era , pe rò també all ò
d'i ns òl it, hom hi veu
re tal ls de pa ssa t, de pre
sen t i de po ssi ble •••
Em per me teu d'a ca ba r
!a cit a?

"R eco rda qu e el Mi ral l mo
str a mo lte s co ses , i que
alg un es no s'h an esd ev ing
ut
en ca ra. Al gu nes no su cc eir
an mai si no és qu e els
qu e mi ren les vis ion s
s'a pa rte n de l camí que po
rta a pr ev en ir- les . El Mi
ral l és pe ril ló s com a
qu ia de co nd uc ta" .
El joc , com a mi ral l, no
po t pre ten dre d'~sser un
rec ep tar i de di cta ts ni
ga ran tie s, no po t pre ten
de
dre de gu iar ••• ha de lim
ita r-s e a éss er una ref erê
ncia .

Al lò qu e en complemebta
la to ta lit at de l sig nif ica
t és la sev a ela bo rac ió
co mu nit àri a, una ela bo rac
ió qu e només és po ssi ble
si, a manca d'u n ma rc
cu ltu ral més co he ren t, hi
ha una ac tua ció int en cio
na l qu e, pre ser va nt- ne
l'e ssê nc ia i uti lit za nt- ne
els din am ism es, ten de ix
a rec olz ar la gè ne si
d'u na co l.1 ec ti. rit at in fa
nt il efí me ra en la qu e el
joc pu gu i aco mp lir -se
co ntr as tan t-s e amb una gam
ma de co nf lic tes pro gre ssi
va me nt ac ce pta ts.
Fin s aq uí un int en t d'e sb
os sar les dim ens ion s cap
da ls de l joc de s d'u na
pe rsp ec tiv a es tru ctu ral .
Pe r a co mp let ar aq ue sta
vis ió, po t és se r út il de
pre nd re momentàniament un
pu nt de mi ra fun cio na lis
ta i res um ir bre um ent
aq ue lle s fun cio ns qu e, seg
on s .. un a di ve rsi tat d'a uto
rs, han es tat atr ibu !de s
al joc en rel ac ió al des
env olu pam ent in fa nt il.
el -te rre ny de l des env olu
pam ent fís ic o mo tór ic el
joc co ntr ibu eix a
'l'a ug me nt de la for ça i
de la ve loc ita t, a l'e sta
bli me nt d'u na mi llo r co
ordin ac i6 de ls moviments i
de la pe rce pc ió amb el mo
viment, a l'a ug me nt de
la pr ec iss i6, etc .
En
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-6 En el t!! rr en y in
te l.l ec tu al , el jo
c af av or ei x la co
m pr en sió de si tú ac
l'e la bo ra ci ó d'estr
io ns ,
af~gies, l 1 an tic

ip ac i6

d' es de ve ni m en ts i,
po ts er so br et ot ,
co nq ue st a de la co
-o pe ra ci é qu e re la
ti
vi
tz
a
el
s
pu
nt s de m ira es tri ct
eg oC èn tri cs i se rv
am en t
ei x a la co ns tru cc
ió d' un pe ns am en t
lò gi c.
~a

En el te rr en y af ec tiu
, el jo c se rv ei x a
l'a ss im ila ci ó i a la
si tu ac io ns _v is cu de s
maduració de
qu e -r ep et id es en el
si~6lic 1 en
l'i m ag in àr i- pe rd en
pa rt de l se u Ò ar 4o te
r A~essiu o tra um àt
ic
.
En
el jo c hi ha tamb4 l'a
ta tg 'e <Se la fl:'dSttl
pr en en ioi& ...un ap te ne rt kt
ge ao vi rtt ri tu al ! t.z
de l'a ut oa fi rm ac ió .
.at- i de la Dle.Sura

Eh el te rr en y so ci al
o te la ci on al , el joo
of ar ei x oc as io ns a l'à
de 1a re gl a -1 pe r
pt én an ta tg e
ttr itJ de t• ob je ct iv ita
tsi
tu
1
ac
io ns de pa rti ci pa Ci
si tu ac io ns tmagtn&rie
ó en
s Cteadee i maht!hgude
s
ao
l.1
ec
tiv
am
er
lt -afuh ei qu e ai xò
im pl ic a d' ac ce pt ac ió
de ro ls i de lím its
~e
ny
s
Pr
ec is os que ei s de la
i, en ca ra , la pa rt1
re gl ac1 pa ci 6 en ta sq ue s
co l.l ec tiv es -r ep ar
tim en t de le s
fe in es , re sp on sa bi
lit za ci ó, ge st ió , et
c. -.
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Ponència a 'les Ie s.
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So ci o- cu ltu ra l$ de Ba
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