'Lúdic': un recurs per difondre el joc en català i
dinamitzar-ne l'ús i el coneixement

Després d'u n any llarg de bolos per diferent s
indrets,' de l'avaluació que n 'hem fet i la
confirmació d'una agen da atapeïda de demandes de diferents centres de nor ma lització i altres organis mes qu e cobreix tot l'any
2001 i bon a part de l'an y 2002 ,1 pode m dir
qu e Lúdic, mostra interactiva de jocs en català ha estat un a bona idea . En bona mesura,
s'esta n cob rint les expectatives i aco nse guin t els objectius qu e en s vam marcar de
bon comença ment.
La feina de din ami tzació és sobre el terreny, deixeu-n os-ho dir, en ocasio ns poc
grata per la quantitat d'esforç -de paraules, pa ssos i reun ions- que co mporta .
Aquesta fein a, però, té la virtut, o la ten im
els tècn ics qu e ens hi dediquem cada dia i
qu e vivim molt de prop les penes i alegries
de la professió, de servir de retroalimentació
anímica i metod ològica cada vegada que
un a actuació surt reeixida. En gene ral tot es
les actu acion s que s'ha n pensat i ana t du ent
a terme dur an t aquests darrer s an ys al voltant del joc a les comarques de Lleida ens
han omplert de satisfacció . Però, amb Lúdic, amb el seu caràc ter in terdisciplina ri,
hem pogut avaluar mo lt de prop els resultats.
Lescauses que fan que una actuac ió surti
bé són mú ltiples i varien en cada cas. L'expe riènc ia con firma, però , que hi h a un a
sèrie de factors que, si més no, h i juguen a
favor : el tipus de sector a qui va dirigit: qu e
sigui perm eable, que tingui cons ciència de
necessitar les coses que li podem oferir, qu e
estigui adobat per una feina anterior; les
característiques de la idea: una bona pensada contrastada, un pro ducte atractiu, útil i
qu e em plen i un bu it; l'actitud: un bo n
argum entari i una dosi in fin ita d'e n tusiasme i pacièn cia; la interconnexió: la complicita t amb els projectes locals que siguin
afins; la dosi d'entusiasme dels interlocutors:
els in terlocutors a to ts els nive lls de l'escala, des de la gestació de la idea fins a la presentació del pro jecte en societat , que en s
escoltin, qu e hi creguin, hi col-laborin i qu e
ens donin suport. I, per acabar la llista, un a
con dició sine qua non, els recursos: recursos
human s i econòm ics suficients perq uè el
produ cte qu e en resulti tingui la dos i adequ ada de qu alitat, creativitat i atra ctiu per-

qu è, com aquell qui diu, en tre altres coses,
entri pels ulls.
És eviden t qu e cadascú de nosaltr es té la
seua llista particular i qu e la de més amunt
es pot am pliar, però, com a mínim, creiem
qu e podrem arribar a consensuar qu e aquestes condicio ns qu e ap untem, qu an es donen -i enca ra millor quan es don en to tes
plegades-, tot va oli en un llum. L'experiència de Lúdic és, sortosame nt, un cas en
el qu al es con juguen tots aqu ests factors plegats. En parlem amb detall tot seguit .

La primera fase del projecte: el plan.
tejament

Val a dir to t just d'entrada qu e la mos tra
in terac tiva de jocs no és un projecte qu e
surti com un bolet i per casua litat. El jun y
de 1999, data qu e s'inicien els passos per
crear-la, ja feia anys qu e des dels serveis de
cata là es dui en a term e actuacio ns diverses
per difon dre el joc en català: ludot equ es,
espais de joc en els parcs de Nada l locals,
hores del joc, etc. Així, enca ra qu e el pes, la
responsabilitat directa de l'acció i la captació de recursos s'hagi dut, i es con ti n uï
duen t, des de Lleid a ciuta t, la necessitat de
crear un projecte diferent va ser un neg uit
sortit de les reflexion s con juntes del grup
de tècn ics de l'equip de treball sobre jocs
de Lleida
L'in ici de tot va ser constatar que a les
botigues de la ciutat de Lleida l'existèn cia
de jocs en llen gua catalana era mín ima. Per
què? Perqu è no es venie n . Ens vam preg untar si la gen t sabia qu è hi h avia al mercat i
qu è podia comprar, en qual sevol cas si sabia qu è podia dem ana r a una boti ga o a un
distribuïdor. La resposta després de fer un a
recerca casolana va ser decebedo ra: fora del
circuit escolar, i fora dels qu at re jocs que
molt de tant en tant s'a nunciaven, poca
cosa se sabia.
La rotunditat de la prova ens va fer eviden t el buit qu e hi havia en aq uest sector,
la necessitat qu e calia cobrir, i ens va ajudar a formular l'objectiu a aconseg uir : fer
un a mostra en qu è es recollís tot el qu e hi
ha de jocs, en qu alsevol supo rt, en llen gua
cata lana . Una mostra en la qu al els ne ns i

l'Im 1\
i Dinanütruc ilí

Aut or es

Neus Castellví
Paquita Sanv icén
Centre de Normali tzació Li ngüística
de Ll eida

Le s autores d'aquest
a rt ic le expliquen la
gènesi i els bons
resultats de 'Lúdic,
mostra interactiva de
jocs en català'. Es tracta
d'una actuació de
dinamització que ha
implica t diversos
sectors, no només nens i
pares, sinó també
professors, fabricants de
joguines i botiguers.

23

els adults -pares, professors i botiguershi participessin. L'envergadura del projecte
ens va fer veure que no el podíem encarar
sols. No només pels recursos que es necessitarien sinó perquè volíem la màxima implicació dels sectors que d'una manera o
altra hi estaven implicats, en especial els
fabricants de joguines, els botiguers i els
pares.

La segona: regirar, convèncer
grescar

en -

Ens movia, val a dir-ho, més el convenciment que forçosament hi havia d'haver més
coses al mercat de les que sabíem que la
certesa comprovada de l'existència d'aquesta oferta. La primera cosa que vam haver
de fer, doncs, va ser una recerca a fons i
moltes telefonades per tenir unes primeres
dades que ens asseguressin un mínim de
risc cobert. Molt més intensa va ser la feina
de convèncer les entitats que volíem implicar. Convèncer-les que realment hi havia
molts més jocs en llengua catalana dels que
s'oferien a les botigues de Lleida. Elsde taula
eren els més coneguts, però també hi havia
trencaclosques i jocs d'enigma, també n'hi
havia força amb suport CD i uns quants més
a lnternet; en qualsevol cas, més dels que
tothom pensava que existien.
L'argument bàsic era que valia la pena recollir-los tots i dedicar-los un espai perquè
tothom sabés què hi havia al mercat. Un
cop coneguts i vistos, ja no hi hauria excusa per tenir-los a les botigues, poder-los
comprar, regalar-los i emplenar els espais
de lleure jugant en català . La qüestió era
difondre la idea «Déu n'hi do si n'hi ha ».
Les reunions i trobades, per sort, van donar fruit i vam aconseguir que col-Iaboressin
amb la idea la Federació de Comerç, en especial els gremis de llibreria, joguines i informàtica, i l'Ajuntament de Lleida, que des
del començament van veure la intenció i
l'abast de la idea i ens va donar prou recursos econòmics per invertir en l'execució
material del projecte i el seu total suport.
Un cop els de casa convençuts i en dan sa, ens vam posar a convèncer els fabricants.
La idea era que ells col-laboressin a Lúdic
cedint una mostra dels seus jocs. Lúdic podia ser una oportunitat més per donar a
conèixer els seus jocs a un públic divers i
majoritari. Una carta conjunta del regidor
de Cultura de l'Ajuntament i de la direcció
del Centre de Normalització, per donar seriositat i solidesa al projecte, va ser, sens
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dubte, important. Val a dir que al final la
llarguíssima quantitat de telefonades i entrevistes que vam fer va donar resultats
positius. Les cases fabricants hi van acabar
col-laborant de manera entusiasta i van
aparèixer jocs i cases fabricants de jocs molt
interessants.
Paral-Ielament, vam fer una recerca de
jocs institucionals o d'empresa . Aquells que
formen part de campanyes puntuals i que
sovint tenen un àmbit de difusió molt reduït. Ens va semblar interessant també co/
mençar a recollir els jocs en llengua catalana que hi ha via en el territori de parla
catalana i incorporar-hi també una maleta
de joc tradicional del Departament de Cultura.
La tercera: treballar amb bons pro fessionals de la creació

Una imatge diferent i divertida. Un espai de
joc, atractiu i amb molts colors. Que tothom
pugui jugar i que perdi de vista que ho fa en
català. Una gran botiga oberta on tothom
pot mirar i jugar. Que no sembli que l'activitat sigui oficial. Aquestes van ser les nostres idees essencials. LaRegidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Lleida va posar també a
la nostra disposició els seus dissenyadors i
publicistes habituals i, amb l'esforç dels uns
i els altres, i amb molt d'entusiasme i moltes, moltes hores de treball, el resultat va
sastifer les expectatives creades. Tant els suports publicitaris , com l'escenari de mostra
que es va dissenyar i construir traslladen a
tothom que veu l'exposició les idees que
consideràvem essencials.

El resultat: un ideari base i un pro ducte que e l reflecteix

A banda del projecte escrit previ on es recollien totes les actuacions del programa de
sensibilització sobre el joc a les terres de
Lleida (penjat a la intranet del Consorci per
a la Normalització Lingüística), vam elaborar per a la mostra un redactat específic de
convenciment, una mena de filosofia que
ens ha anat servint d'argumentari base fins
ara mateix i que, condensadament i conci sa, presenta Lúdic, ja que és escrita en un
dels plafons de presentació. Dèiem:
«Paral-lelament a la influència que exerceix l'escola, és en el món familiar i el de
l'entorn immediat dels amics i companys
on s'acaben de formar i es consoliden les
pràctiques, hàbits i usos dels nens i dels ado-

lescents. L'espai d'oci i lleure és un a part
sensiblemen t importa nt -qualitativament
i quantitativament - d'aquest àmb it extraescolar, entre altres coses perquè perta ny a
l'àmbit privat, a l'à mbit de la tria qu e fa
particularment l'indi vidu d'a llò que vol fer.
Els usos i les pràctiqu es lingüístics que més
tard reproduiran en els espais familiars i
quotidians d'adults -més en llà del món
organitzat: estudis, treball, etc.- tam bé
s'interioritzen en aquests espais i en aquestes edats.
»El joc, sobretot el joc participatiu, de grup,
és una eina de socialització molt int eressant ,
tamb é pel que fa a la llengua d'ús. Constatem l'exist ènci a d' una diferenciació clara
entre els usos escolars i els familiarsen aquest
sentit. És a dir: l'escola usa assídua men t el
joc en llengua catalana; a casa, la canalla,
com a norma gene ral, juguen sobretot amb
el darrer entreteniment que surt a la televisió. Aquest, molt sovint , o no té suport lingüístic o no és al mercat en català.
»Hí ha un a disfun ció de pràctiques en la
qu al, des del punt de vista de l'extensió de
l'ús, cal incidir per equilibrar la balança. El
joc en català sembla formar part de l'àmbit
de l'apren entatge i no de l'oc i. Del món
oficial i reglat i no del món normal. Ajuda a
aquesta percepció, sobretot, la poca difusió
d'aq uests jocs en els mitjans de comunicació i en els circuits de difu sió general, més
enllà dels de l'escola, i tamb é - per aquell
peix que es mossega la cua que és l'oferta i
la demanda-la menor quantitat d'existències al mercat, respecte, per exemple, als jocs
en llengua castellana.
»Per això, per la imp ort àn cia qu e té en el
desenvo lupam ent de les actituds dels adults
les pràctiques i les percepcions in te rioritzades d' infant i jove; per l'int erès qu e té
el món del joc participatiu en aquest desenvolupament; per la situació de desavan tatge dels jocs en català -tant en quantitat
com en difu sió- respecte als que usen el
castellà; per la creença qu e augmen tant la
sens ibilització de ls age n ts implica ts en
aquest àmbit, augmentarà la demand a i, en
conseqüència, la presència en els entorns
extraescolars; perqu è creiem que l'objectiu
de l'ús d'aquests jocs no no més és aprendre sinó jugar per jugar; perqu è ens sembla
bàsic que tothom sàpiga qu e, malgrat tot,
hi ha una bona oferta de jocs en llengu a
catalana i que només cal conèixer-ne l'existència i demanar-los (per a casa, per a l'esplai, per al parc de Nadal, per a la ludoteca,
per a la biblioteca, etc.); i, també, perqu è és
bàsic que les actuacion s de normalit zació

no parteixin nom és d'una acció en solitari
dels centres de nor malització, sinó qu e es
facin amb el supo rt i la complicitat dels sectors que estan relaciona ts amb cada projecte, estem conve nç uts que és imp ort an t tirar endava nt un projecte d'acció con junta,
d'aba st territ orial, qu e hi incideixi.»
El produ cte qu e dón a sentit a la filosofia
an terior és un llarg itinerari de gespa - la
moqu eta fa miracles visuals!- qu e et guia
al voltant d'un con junt de vuit arma ris de
gran s dim ension s i colors vius i llampants,
que es poden obrir i tancar, dins dels qu als
hi ha tot es les capses de jocs disposades per
edats i per tipu s de joc. L'espai dedicat a la
informàtica i als jocs d'lntern et ocupa tam bé un espai important i els ordinadors estan disposats en un es taul es especialm ent
dissen yades també a tot color. Tot el mobiliari és pensat perquè pugui itinerar. Aquesta
també va ser una condició de treb all ind iscutible, des del començament.
Lúdic, mostra interactiva de jocs en català

és, sobretot, un produ cte de dinamització i
sensibilització. El fet qu e hagi estat dirigit
directament per tècn ics, des de la prime ra
idea fins a la presentació final, i qu e els mateixos tècnic s qu e el van pensar n'estiguin
vetllant encara la filosofia allà on va, es
nota. Pot fun cionar com un produ cte aïllat, és clar, la seua estructura i el seu mu ntatge ho permeten. Però sobretot allò que
li escau més és ser un a proposta a mida per
ser inclosa en projectes de dinamització i
sensibilització que ope rin en tot s els sectors qu e hem descrit més amunt i que segueixin l'objectiu qu e tenim com a cen tres
de normalització lingüística. La seua funcionalitat és completa quan seguix l'estrat ègia
per a la qual va ser creada, quan forma part
d'una actuació global de dinamització i sensibilització de totes les parts implicad es:
pares, educadors, botiguers, etc.
No és, però, una ludoteca, un espai on
els nen s vagin sols a jugar. El nen és el protagoni sta absolut però també en són prot agoni stes els pares, els professors, els boti guers. Per la fun ció interactiva qu e té,
necessita monitors qu e guiïn els nen s, qu e
expliquin als pares què hi ha i què hi poden trobar, on ho poden demanar, qu è hi
ha d'adequat a cada edat, etc.

La quarta: la sort i la complicitat

La sort , per dir-ho així, va venir des d'una
veu qu e, el mateix dia de la inauguració,
des de les Illes Balears ens deia qu e havia
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vist a Internet que havíem muntat un a
mostra exhaustiva de jocs, que ells tenien
el matei x projecte i que podia anar a les
Balears quan acabés de Lleida. A banda de
l'anècdota puntual i de la il-lusi ó lògica que
ens va fer la notícia, ens va afermar en la
creença de la utilitat de la idea.
A partir de les Illes ha començat a itinerar
per diferents indrets. Insistim des de l'inici, arreu on va, en els objecti us i en el seguiment de prop dels jocs, del muntatge,
en el paper dels monitors i, sobretot, insistim en la importància de les accions prèvies de sensibilització amb els botiguers, les
escoles, els pares i les institucions locals que
porten projectes afins . La constatació que
el zel dóna resultats ens l'estan confirmant
els mat eixos fabricants de joguines, ja que ,
segons ens han manifestat alguns d'ells, des
que Lúdic va començar a funcionar, fins ara,
estan rebent demandes dels diferents punts
geogràfics on ha estat .

A tall de reflexió final

Treballar al voltant del món dels nens té
una càrrega de valor afegit perquè és un
món molt agraït. També ho és perquè l'entorn qu e hi treballa -professorat, centres
de recursos, associacions de mares i pares,
etc.- és molt recept iu. Només per això ja
val la pena l'esforç. Passa, però, que no és
aquesta la raó més important per treballarhi, sinó l'interès que té el món dels nens
i joves a l'hora d'aprendre i consolidar hàbits , a l'hora de familiaritzar-se amb un
en torn determinat i seguir unes determinades estratègies i criteris d'actuació. I no parlem pas del mar c escolar, sinó justament
de tot allò que hi ha fora d'aquest marc. De
tot allò que no és institucionalitzat, per
això més impactant, del que no és reglat,
per això més interessant i engrescador.
Creiem que valIa pena incidir molt més
del qu e ho fem enca ra en aqu ests espais,
amb projectes interessants i engrescadors,
qu e donin resposta a les mancances d'ús
lingüístic que hi ha encara en la vida fora
de l'escola, en aque sta vida on pugen i es
fan adults i de la qual agafen hàbits i maneres de fer. Projectes que alhora serveixin als
adults per informar-los i formar -los, per ferIos còmplices voluntaris, si cal. Els jocs són
nom és una petita porció d'aquesta àrea, hi
ha també els seus espais de lleure, que són
molts i diversos, la informàtica, etc. I això
que diem pren una dimensió més important amb l'arribada de famílies d'altres cul26

tures , tan interessants com la nostra, tant o
més complexes, a les qual s hem de mostrar
com som i qu è parlem, tant en els espais
oficials com en els que no ho són. La tria
que facin , i la tria que facin els seus fills,
tindrà a veur e amb l'ensenyament que hagin rebut a l'escola, però tindrà també molt
a veure amb la dinàmica real qu e vegin al
carrer, allà on vagin. I tot plegat , en perspectiva, té també a veure amb Lúd ic, amb
els proje ctes de jocs i amb tots els que fan
dinamització del sector d'infants i joves.

Notes
1. El novembre de 1999 Lúdic es va mostrar al públic de Lleida per prim er co p, els mesos de Nadal
va viat jar des de les terres de Mollerussa cap a les
Balears, o n va fer estada a les tres illes, en un
periple qu e va acabar al mes de març. Els darrers
mesos de l'an y 2000 ha fo rmat part de les activitat s lúdiques de la Festa de ls Supe rs del Club
Super 3 de TV3; ha estat una qu inzena a Sant
Celoni, i va passar les festes de Nada l i Reis a la
pobla ció del Prat.
2. Durant l'an y 200 1 és previs t que, en el marc de
diferen ts projectes de dinamització organ itzats
al volta nt del mó n del joc, es munti a Terrassa,
Cervera, Tàrrega, Gran ollers, Lleida, Barcelona i
a dos indrets més, encara pende nts de con firma r
dat es.
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