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Resum
El joc és un element bàsic de socialització: és una creació cultural en el marc d’una societat determinada. La visió contextualitzada de qualsevol joc tradicional ha de considerar les propietats que caracteritzen la seva lògica interna, i també les condicions
socioculturals i els significats simbòlics que -li atribueixen els seus protagonistes (lògica externa).
En aquesta investigació es fa un inventari i una anàlisi de la lògica interna i la lògica externa dels jocs tradicionals d’adults que
es practiquen actualment a 11 regions europees.
Entre les conclusions més rellevants cal destacar que hi ha un gran repertori de jocs psicomotors i sociomotors. Es tracta de jocs
amb un alt component competitiu, en els quals es distingeixen vencedors i perdedors. Els grups són bàsicament masculins i mixtos i
sense la presència d’un líder o capità, excepte a les regions més esportivitzades, on sí que apareix aquesta figura.
Observem que moltes d’aquestes pràctiques s’estan transformant en esports (regionals), sobretot les que són protagonitzades pel
gènere masculí.
En resum, aquesta investigació aporta dades molt rellevants per a comprendre la naturalesa de la cultura lúdica tradicional europea.
Paraules clau
Joc tradicional, Societat, Cultura, Praxiologia motriu, Europa.
Abstract
Games and traditional sports in europe: between tradition and modernity
Playful activities are a basic element of socialization: they are cultural creations in the context of a society. The contextual vision
of traditional games must consider the properties of their internal logic, as well as the social-cultural conditions and the symbolic
meanings attributed by their players (external logic).
In this research, an inventory and analyses of internal logic and external logic of adult traditional games from 11 European
regions is done.
Among the most important conclusions, it must highlight that there are a long sample of psychomotor and sociomotor games. Tra‑
ditional games are mainly competitive activities, which differentiate winners and losers. The groups of players are mostly masculine
and mixed, and without a leader or captain, except in sportive regions in which this role appears very often.
Many of these traditional games are becoming regional sports, mainly when they are played by masculine people.
The research shows important data to understand better the nature of European traditional playful culture.
Key words
Traditional game, Society, Culture, Motor praxiology, Europe.

Introducció
El joc és un fenomen bàsicament social (Mauss,
1996/1936) que estableix, entre els seus protagonistes,
un sistema de relacions que es projecta en les dimen68
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sions cognitiva, afectiva i social. “Es tracta d’una ve‑
ritable escola de socialització en la qual el practicant
es familiaritza amb els codis, els usos i les diferents
formes de comportar‑se en aquesta situació. Es pot for‑
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El caràcter integrador de
molts jocs tradicionals,
com les bitlles catalanes,
permeten adaptar
les regles i competir
persones de diferent
edat i gènere (Font: Pere
Lavega).

mular una hipòtesi: les normes i els valors d’una cul‑
tura marquen les conductes lúdiques dels practicants.
Entrar en joc és entrar en societat. El joc és una mena
d’emblema d’una cultura, per aquest motiu el coneixe‑
ment profund de les pràctiques lúdiques és un element
important del coneixement d’una societat.” (Parlebas,
2005, pàg. 13).
Tanmateix, en el camp científic, malgrat haver-se reconegut la presència universal del joc, ha restat amagat,
ignorat o poc reconegut. Probablement, la dimensió motriu d’aquestes manifestacions, en una societat que acadèmicament ha exaltat la ment i ha desprestigiat el cos,
dóna fe d’aquesta negligència.
No obstant això, en termes de Mauss, cada societat
disposa d’unes tècniques corporals que no són naturals
sinó adquirides mitjançant creacions simbòliques que
creen els “habitus” vinculats íntimament a les normes
i valors de la societat a què pertanyen. “Els jocs són un
dels llocs d’expressió d’una cultura, considerant que a
les peculiaritats culturals corresponen originalitats lú‑
diques. El “jo” de cada cultura es manifesta en els seus
jocs”. Parlebas (2001, pàg. 223).
El joc tradicional no apareix com una pura frivolitat. Participa d’una identitat cultural en cada comunitat
que manifesta escenaris lúdics, originals i íntimament
lligats a les formes de vida locals, a les seves creences
i passions. Per aquest motiu sembla assenyat d’afirmar
que els jocs són el mirall de la seva societat i els missatges que reflecteixen són tan variats i originals com les
societats que els fan emergir. Les birllas a l’Aragó, a
malha al Baixo Guadiana; la gouren a Bretanya; el sal‑

to del pastor a les Canàries; el bolo palma a Cantàbria;
els castells a Catalunya; el krulbol a Flandes; el pa‑
let gascó al Migdia Pirineus; el caliche de l’horta de
Múrcia; el kapele a Poznan; i el canut a València són
pràctiques tan distintives com la gastronomia, l’arquitectura o la música de cadascuna d’aquestes regions.
D’aquí ve la necessitat de proclamar una etnologia de
la motricitat, és a dir, una etnomotricitat entesa com
a “el camp i la naturalesa de les pràctiques motrius,
considerades des del punt de vista de la seva relació
amb la cultura i el medi social on s’han desenvolupat”
(Parlebas, 2001, pàg. 227).
En l’àmbit de la motricitat els jocs tradicionals constitueixen una família singular, portadora d’escenaris lúdics construïts des de la varietat, l’originalitat i la proximitat a trets culturals de caràcter local. En comptes de
ser obres menors i obsoletes es tracta de manifestacions
que activen valors, missatges i símbols carregats de significació i de sentit per a la societat del segle xxi; el dià
leg intergeneracional, el respecte als altres o la relació
sostenible amb el medi ambient… en són alguns bons
exemples (Lavega, 2005).
Aquesta investigació forma part del projecte subvencionat parcialment per la Unió Europea en el seu
programa “Cultura 2000” per a l’any 2005-06, i pretén
contribuir a entendre millor la naturalesa “pràxica” i sociocultural dels jocs i esports tradicionals d’adults practicats a diferents regions europees, com a mirall de la
societat que els acull.1
Els jocs tradicionals són pràctiques motrius lúdiques, dotats d’unes regles que contenen trets de cul-

1 Aquest projecte consta de diferents accions (inventari i anàlisi dels resultats; creació d’una pàgina Web, elaboració de filmacions, organització

d’un congrés internacional i festival de jocs i esports tradicionals i l’edició d’un llibre amb els resultats de cada regió).

apunts

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

85 • 3r trimestre 2006 (68-81)

69

gestió esportiva, oci i turisme

tura local que encara es mostren allunyats de l’estandardització i dels estereotips tan presents en altres
manifestacions internacionals. Tanmateix, atesa la seva
condició permeable i heterònoma, no escapen a influèn
cies i transformacions a les quals els sotmet l’entorn
(Lavega, 2000). Per aquest motiu, en el cas dels jocs
practicats pels adults s’està produint una ‘esportificació’ (Parlebas, 2001) amb la incorporació d’aquestes
pràctiques a la regulació institucional (federacions) que
controla, unifica i estableix les condicions de pràctica.
Joc i esport, tradició i modernitat, diversitat i uniformitat, globalització i proximitat, són dues cares d’una
mateixa moneda que confirma el caràcter bipolar de la
nostra societat.
La Societat en què vivim ha estat qualificada de
“modernitat tardana” per autors com ara Habermas,
Giddens o Touraine, atès que la situació social i cultural es configura a partir de dues tendències aparentment
contraposades: la globalització i la diferenciació. Altres intel·lectuals, com ara Lyotard, Lipovetski, Vattimo i Maffesoli opinen que estem en una nova era: “la
postmodernitat”. També estudiosos com Castells (1999)
analitzen la difusió d’Internet com a una emergència de
la societat xarxa. Es viu en un procés de globalització,
que constitueix un procés creixent de complexes interconnexions entre societats, cultures, institucions i individus a escala mundial. Hall argumenta que a causa de la
globalització les identitats es troben més desvinculades
d’un temps, un lloc, una història i una tradició. Tot això
ens menaria a una ruptura amb la vella idea d’identitat
nacional i a l’aparició d’un nou pla de renovades i cosmopolites possibilitats obertes per la globalització de la
cultura. J. Halloran (1997) i Castells (1999) fan servir el
terme “glocalització” per referir-se al doble procés de
globalització d’allò que és local i de localització d’allò
que és global, que s’està produint a nivell mundial. Estem en una societat bipolar, una aldea global, que combina homogeneïtzació i diversitat cultural, universalisme i particularisme, el jo i la xarxa, globalització més
proximitat. Davant d’aquestes dualitats, autors com Habermas indiquen que ésser requereix procediments com
ara consens, acords negociats i, sobretot, comunicació.
Molina (2002) expressa que les potencialitats de la socie
tat davant d’aquests nous reptes es troben en un projecte
inacabat.
La glocalització en aquesta modernitat tardana
de començament del segle xxi, també està impulsant
l’emergència i la recuperació d’antigues tradicions per
ser reutilitzades i revitalitzades en l’actualitat, és un pro70
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cés de retroprogressió (S. Pániquer, 1987) que convé
d’observar amb deteniment, perquè aquests nous usos
poden estar albergant la llavor d’un nou ordre, d’aquí
ve, doncs, que els jocs tradicionals puguin funcionar actualment com a catalitzadors de nous usos culturals, com
a impulsos retroprogressius que s’obren pas, en aquest
cas, diferenciats de la cultura esportiva hegemònica en
els nostres dies.
En aquest context, els jocs i esports tradicionals funcionen com a agents que contribueixen al desenvolupament cultural com a eix vertebrador de processos de col·
laboració basats en el diàleg, que es manifesten a través
de llenguatges motors i expressius.
El discurs que se segueix en aquest article es fonamenta, primer que tot, en dues unitats conceptuals: la
lògica interna i la lògica externa del joc tradicional.

La lògica interna del joc tradicional
Parlebas, creador de la ciència de l’acció motriu o
praxiologia motriu, mostra sàviament que en aplicar la
teoria de sistemes, reforçada per un enfocament estructuralista, cada joc esportiu es pot concebre com un sistema praxiològic, els components del qual estan ordenats de forma lògica, i que presenten uns mecanismes
de funcionament i unes propietats singulars per a cada
pràctica.
Tot joc és portador d’un patró bàsic d’organització, una mena de filtre ocult que fa possible que les ac
cions i comportaments propis de cada joc, les accions
motrius, com el cas de xutar, botar, llançar, o córrer,
tinguin trets distintius i singulars. Es tracta d’una xarxa de vincles i relacions entre els components del joc,
que en determinen l’organització, que segueix sempre una seqüència lògica, car és precisament aquest
ordre intern, aquesta profunda i complexa cohesió la
que fa possible l’existència mateixa del joc o esport
en qüestió. Aquesta estructura profunda que organitza
i ordena qualsevol joc motor de regles, és coneguda i
anomenada per la Praxiologia Motriu com a la lògica
interna del joc.
La persona que participa en un joc és un actor que
interpreta les “lleis internes”, la “gramàtica” del sistema, és a dir, la seva lògica interna, i dóna testimoniatge d’aquesta aventura mitjançant accions motrius. Des
d’aquest punt de vista, tota persona, en jugar, ha d’interactuar amb els altres protagonistes, i relacionar-se amb
l’espai, el temps i el material.
La lògica interna dels jocs i esports tradicionals porta
85 • 3r trimestre 2006 (68-81)
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el segell de la cultura que els origina, cosa que els eleva
a la categoria de patrimoni lúdic immaterial, portador de
relacions, aprenentatges i simbolismes. Es tracta de la
carta d’identitat de cada joc.
“Els jocs estan en consonància amb la cultura a
què pertanyen, sobretot quant a les característiques de
la lògica interna, que il·lustren els valors i el simbolis‑
me subjacents d’aquesta cultura: relacions de poder,
funció de la violència, imatges de l’home i la dona,
formes de sociabilitat, contacte amb l’entorn...” (Parlebas, 2001, pàg. 223). La cultura, amb la seva pressió
endògena, pressiona els membres de la societat i per
això suscita l’entreteiximent de determinades lògiques
internes en els jocs i passatemps ciutadans, que una vegada construïts esdevenen vehicles immaterials que fan
emergir, amb la seva posada en acció, la llavor imposada en altre temps per la cultura, en un procés circular que es construeix sense interrupció des de temps
immemorial.

La lògica externa del joc tradicional
Tot i que la lògica interna dels jocs és un mirall
excel·lent on observar el conjunt de relacions i aprenentatges que susciten, aquesta visió es pot enriquir si
es complementen les dades amb informacions corresponents a les condicions de pràctica i a les característiques
dels seus protagonistes, és a dir, considerant la lògica
externa del joc, atès que no forma part del sistema praxiològic. Informacions de gran interès, fins i tot rellevants, però que queden fora del camp de l’acció motriu,
de la praxiologia motriu, d’aquí ve que calgui recórrer
al llegat de l’antropologia, de la sociologia o de la història, entre altres disciplines.
Així doncs, la lògica interna d’un joc o esport tradicional es pot reinterpretar des de fora, per una lògica externa que li atribueix significats simbòlics insòlits
o específics. Mentre la lògica interna dirigeix l’atenció
a l’estudi de les propietats internes que fonamenten les
regles d’un joc, la lògica externa s’interessa per les condicions, valors i significats que li donen els seus protagonistes.
Per aquest motiu, resulta de gran interès complementar la visió interna del joc, tot observant en la lògica externa relaciones socioculturals, com ara: característiques
dels protagonistes (per edat, gènere, condició social…),
zones on se celebra la pràctica (emplaçaments: carrer,
plaça, instal·lació específica…), materials (procés de
construcció i personalització dels objectes) i la localit-
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zació temporal (moment de pràctica: festivitat, època de
l’any, moment del dia…). Es tracta de considerar relacions d’una naturalesa diferent de la pràxica; totes elles
constitueixen un sistema sociocultural (Lavega, 1997).
Es tracta, en suma, de posar les notes distintives del joc
tradicional, els seus trets pertinents, sobre un pentagrama, el context sociocultural, per poder compondre així
la millor melodia que pugui interpretar aquesta investigació.

Objectius
Aquest projecte centra el seu objecte d’estudi en l’inventari i l’anàlisi dels jocs i esports tradicionals d’adults
practicats en l’actualitat a onze regions europees: 6 d’Espanya (l’Aragó, Cantàbria, les Canàries, Catalunya,
Múrcia i València), 2 de França (Bretanya i Migdia Pirineus), 1 Bèlgica (Flandes), 1 de Portugal (Baixo Gua
diana) i 1 de Polònia (Poznan).
Els objectius específics d’aquesta investigació tenen una relació directa amb els propòsits generals que
a hores d’ara s’estan plantejant més de 30 institucions
europees que pertanyen a l’Associació Europea de Jocs
i Esports Tradicionals. Tenint en compte la limitació
d’extensió d’aquest article, s’aborden els objectius següents:
• I nventariar els jocs i esports tradicionals d’adults
practicats actualment a les regions europees participants en aquest projecte.
• Descobrir alguns dels trets pertinents dominants
de la lògica interna dels jocs i esports tradicionals
d’adults inventariats, concretats en dues variables:
 Variable Interacció motriu dels jocs, referida a
les característiques del sistema de relacions que
s’estableix entre els jugadors.
 Variable Finalització dels jocs, que es refereix a
la forma com finalitzen les partides en aquestes
pràctiques motrius.
• Posar al descobert alguns dels aspectes més rellevants de la lògica externa (context) dels jocs i esports tradicionals d’adults inventariats, concretats
en dues variables:
 Variable Protagonistes, corresponent a les característiques dels grups de jocs en funció de l’edat
i del gènere.
 Variable Lideratge, referida a la presència o
absència d’un líder o capità en l’organització
dels participants.
85 • 3r trimestre 2006 (68-81)
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Material i mètode

Participants
En la fase d’inventari dels jocs i esports tradicionals
d’adults han participat onze grups de treball de les re
gions esmentades: 6 facultats d’educació física (INEFCLleida, la Laguna de Tenerife, Las Palmas, Catòlica de
Múrcia, Acadèmia Wychowania Fizycznego de Poznan)
3 museus (de jocs tradicionals de Campo –Osca–, Museu de l’Urgell –Lleida–, Museu de jocs i esports de
Lovaina), 4 federacions esportives (Càntabra de Bitlles,
Catalana de Bitlles i Bowling, FALSAB-Confédération
des Comités de Sports et Jeux Tradionnels de Bretanya,
Vlaamse Volkssportcentrale de Flandes), 3 Associacions
Culturals (Odiana-Associaçao para o desenvolvimiento do Baixo Guadiana, Federation Departamentale des
Foyers Ruraux du Gers) i unes altres 4 institucions oficials (Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana –Departament de Cultura–, Secretaria
General d’Esports de Catalunya, Col·legi Oficial de
Professors i Llicenciats d’Educació Física de Catalunya,
Escola Valenciana del Joc).
Pel que fa a les regions participants, han estat considerats dos apartats:
•L
 a densitat de la població, expressada en nombre d’habitants per km2 (h/km m2). Segons aquest
criteri, es dedueixen quatre categories: a) l’Aragó
26,6; Baixo Guadiana 30 i Migdia Pirineus 56;
b) Cantàbria 104, Múrcia 105 i Bretanya 110;
c) València 192; i d) Catalunya 210, les Canàries
263; Flandes 443,4.
• Grau d’exhaustivitat assolit en la recollida
de la informació. De les 11 regions participants 7 han realitzat una revisió exhaustiva dels
jocs i esports tradicionals que són practicats en
l’actualitat. Aquestes regions constitueixen una
mostra de 279 pràctiques repartides de la forma
següent, segons el nombre de jocs localitzats:
Catalunya 130; l’Aragó 49; Flandes 40; Cantàbria 25; les Canàries 13; Baixo Guadiana 11; i
Poznan 11.
En unes altres quatre regions l’inventari de 87 jocs
s’ha realitzat parcialment. En dues d’aquestes, han estat considerats únicament els esports tradicionals que segueixen un model federat (Bretanya 30 i Migdia Pirineus
20) i en les altres dues prenent en consideració només
els jocs i esports tradicionals d’una part de la regió (València 21 i Múrcia 16).
72
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La disparitat en els criteris de densitat, però sobretot
el nivell de profunditat de l’inventari (que constitueix un
total de 366 jocs) aconsellen prudència a l’hora d’interpretar els resultats; no obstant això, sí que apuntarem les
tendències més rellevants entre les regions comparables,
bo i destacant quan s’escaigui, algunes altres dades en la
resta de comunitats autònomes.

Procediment i instruments
Dels tres objectius detallats s’estableixen una sèrie de
dimensions i variables que exigeixen seguir estratègies
metodològiques específiques per a cada cas.
La primera dimensió comporta la construcció d’un
inventari de jocs i esports tradicionals d’adults existents
a les regions europees participants. Aquesta dimensió ha
seguit les accions següents:
Selecció de les fonts de dades i documentació

Aquesta primera fase ha consistit a delimitar l’objecte d’estudi, prenent en consideració els jocs o esports tradicionals d’adults, entesos com a pràctiques
motrius lúdiques, reglades i practicades en l’actualitat.
Es tracta de pràctiques ja conegudes per les genera
cions més ancianes, d’aquí ve la seva condició de tradicionals. No hem tingut en compte altres tipus de jocs,
com ara els de societat (no motors), els inventats o
els esports de massa estesos de forma estandarditzada
arreu del planeta. En el cas dels esports tradicionals,
fem esment de les modalitats que han iniciat un procés
d’institucionalització, mitjançant la incorporació en alguna federació o associació que en controla, regula i
n’organitza la pràctica, a tota la regió o en alguna zona
d’aquesta.
Elecció de la mostra de localitats

D’acord amb la disponibilitat i els recursos de cada
regió es planteja la revisió exhaustiva de les distintes
comarques o zones que constitueixen aquesta zona
geogràfica. Cal considerar que metodològicament no
s’ha actuat de la mateixa manera en la selecció mostral dels diferents territoris estudiats, tenint en compte les diferents característiques de cada regió, igual
com la disponibilitat i l’experiència de l’equip humà
que ha portat a terme la recopilació d’aquest repertori
lúdic, actualment vivent en aquestes regions. No obstant això, com que l’estudi assenyala tendències i no
compara dades absolutes de cada territori, resulta prou
representatiu.
85 • 3r trimestre 2006 (68-81)
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Procediment de recollida de dades

Sobre la base de les dimensions que constitueixen els trets de la lògica interna i la lògica externa
dels jocs s’ha elaborat un qüestionari amb 42 entrades; en aquest article s’aprofiten els resultats d’alguns
d’aquests apartats.
En relació a la segona dimensió anomenada lògica
interna els descriptors han considerat les variables següents:
• I nteracció motriu: Segons els tipus d’interacció
motriu que s’estableixen entre els protagonistes les
pràctiques s’han diferenciat en: a) jocs psicomo‑
tors (cada jugador actua sense mantenir relacions
motrius amb els altres participants; p.e. bitlles, tallar troncs, aixecar objectes, llançar pedres, curses
curtes en espais separats…); b) jocs cooperatius,
en els quals s’intervé col·laborant amb els altres
per tal d’assolir un objectiu comú (p. ex. torres
humanes, jocs ballats, tallar troncs per parelles…);
c) jocs d’oposició, en els quals hi pot haver un o
més adversaris als quals desafiar (p. ex. Lluites,
curses mitjanes o de llarga distància…); d) jocs
de cooperació-oposició, en els quals participen
companys i adversaris per aconseguir un objectiu
col·lectiu (p. ex. la billarda o el bèlit, estirar la
corda, la petanca…).
• Finalització de la partida. S’hi distingeixen cinc
opcions: finalització per temps límit (p. ex. futbol);
puntuació límit (p. ex. jocs de pilota); per puntua‑
ció o temps límit (p. ex. boxa, judo); per criteri
de classificació homogeni (p. ex. curses, bitlles,
aixecament d’objectes…) i altres criteris, que inclou els jocs que finalitzen per causes externes (per
cansament, perquè es fa fosc, perquè es fa l’hora
de dinar…).

•L
 ideratge, que fa referència a la presència o absència d’un líder o capità en l’organització dels participants.
Considerant les diferents estratègies utilitzades a les
regions participants, la recollida de la informació s’ha
realitzat mitjançant els instruments següents:
•Q
 üestionaris resumits i adaptats, enviats a
diferents localitats: ajuntaments, regidories
d’esports, responsables de clubs esportius i associacions; institucions que promouen la cultura
tradicional, llars de jubilats; col·legiats en educació física. Els qüestionaris s’han tramès utilitzant diferents vies (correu electrònic, correu
postal i fax).
• Entrevistes semiestructurades (bàsicament a càrrec
d’alumnes universitaris i de membres dels grups
investigadors) adreçades a responsables polítics,
directius, animadors contractats i jugadors. De
vegades els informants eren localitzats a través
d’algunes pàgines Web.
• Consultes telefòniques per tal de complementar dades o aclarir detalls d’alguns jocs.
• Buidatge bibliogràfic de les fonts més representatives: a) les fonts de cronistes i historiadors
més fiables; b) fonts dels autors que han realitzat treballs de camp; c) recopilacions de tall acadèmic.
• Consulta de pàgines Web de diferents ajuntaments
o institucions esportives i culturals.
• Escrits a periòdics locals, a revistes d’alguna de
les associacions i també en informacions aparegudes en diferents pàgines Web de les institucions
participants.
Registre de les dades

Pel que fa a la tercera dimensió, anomenada lògica
externa, els descriptors han contemplat les variables següents:
• Protagonistes-Edat, s’hi diferencien dos grups:
els adults (només intervenen jugadors adults) i els
mixtos (actuen adults amb altres sectors de població, ja sigui infantil o població anciana).
• Protagonistes-Gènere, que distingeixen els grups
masculins, femenins, masculins i femenins per
separat i mixtos (quan homes i dones juguen
junts).
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Tota la informació obtinguda ha estat introduïda en
una base de dades (en format Access) que inclou 42 descriptors, traduïda al castellà, el català, el francès, l’anglès i el portuguès. Quan ha calgut aclarir algun dubte
o algun detall s’ha contactat amb els diferents grups de
treball.
Malgrat que cada regió ha utilitzat diferents instruments en la recollida d’informació, considerant la
idiosincràsia de cada lloc, i també la disponibilitat i
els recursos (humans i econòmics), s’han suggerit i
coordinat les principals directrius que calia utilitzar,
sobretot en la utilització de la base de dades. Per fer85 • 3r trimestre 2006 (68-81)
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Figura 1
Distribució dels jocs i esports tradicionals per regions, segons el criteri d’interacció motriu: pràctica psicomotriu o sociomotriu.

ho, el laboratori de praxiologia motriu de l’INEFCLleida ha estat en contacte permanent per correu electrònic, i també es va fer un seminari de coordinació a
Santander, el mes d’agost de 2005 per tal de solucionar possibles dubtes.
La fase de recollida d’informació s’ha realitzat des
de setembre de 2005 fins a febrer de 2006. La primera
fase de l’anàlisi de les dades s’ha efectuat entre els mesos de febrer i abril de 2006.
Anàlisi de les dades

S’ha realitzat amb el programa SPSS v11.0 i ha
seguit dos tipus d’enfocaments: a) anàlisi descriptiva
amb el propòsit de descobrir les tendències més representatives en cadascuna de les variables que constitueixen la lògica interna i la lògica externa dels jocs
inventariats; i b) l’anàlisi comparada mitjançant l’encreuament o estudi de les proporcions entre les diferents variables.
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Resultats i discussió

La psicomotricitat i la sociomotricitat
al servei del desafiament
En termes generals, els jocs psicomotors en què els
jugadors actuen sense interactuar amb altres protagonistes, obtenen major presència (54,8 %) respecte als socio
motors (45,2 %). Aquesta tendència es manté a les re
gions de l’Aragó, Cantàbria i Baixo Guadiana. En canvi,
s’inverteix a Catalunya (41,5 %) i les Canàries (46,2 %)
i Poznan (27,3 %) els principals valors de les quals són
sociomotors.
En analitzar amb més detall el caràcter interactiu dels
jocs sociomotors es constata l’extraordinària presència
de l’antagonisme, atès que els jocs amb un component
antagònic (ja sigui d’oposició o de cooperació-oposició)
representen el 84% del total de les pràctiques sociomotrius (i el 38 % del total dels jocs). En canvi, els jocs exclusivament cooperatius constitueixen la categoria menys
estesa, 16% d’entre els jocs sociomotors (i el 7,2 % del
85 • 3r trimestre 2006 (68-81)
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total de les pràctiques identificades). Només tres regions
superen tímidament els valors superiors a la mitjana, les
Canàries (7,6 %), Poznan (9,1 %) i Catalunya (13,2 %).
En considerar el gènere dels grups també es confirma que els jocs psicomotors són els més practicats per
tots els grups. Les situacions d’oposició obtenen els
termes mitjans més elevats quan els grups són masculins, a Cantàbria (100 %), a l’Aragó (62,5 %) i a Poznan
(75 %); en canvi, la cooperació assoleix els valors màxims quan els homes i les dones juguen junts: a les Canàries (100 %) i a Catalunya (58,8 %).

41%

16%

Guanyar o perdre
en els jocs tradicionals europeus
Tant els jocs i esports tradicionals d’adults protagonitzats en ambients lúdics o festius, com els que
s’organitzen de forma regular mitjançant campionats
esportius privilegien la comparança dels resultats entre
els protagonistes. En ser pràctiques que presenten majoritàriament una estructura interactiva simple (en tractar-se de pràctiques psicomotrius i sociomotrius amb
una xarxa de comunicació motriu exclusiva i estable)2
permet el seguiment i l’avaluació de les intervencions
dels jugadors.
Es tracta d’escenaris i pràctiques que afavoreixen el
control i “l’avaluació” de les intervencions dels participants; aspecte que es veu reforçat per un altre aspecte de
la seva lògica interna: la forma d’acabar la partida.
El 89,6 % dels jocs identificats tenen un final establert que facilita retenir a la memòria el registre (“marcador”) d’allò que s’esdevé durant el joc. L’opció més
utilitzada (66,6 %) per comparar els resultats es basa en
la introducció d’un criteri homogeni de classificació,
que no sigui el sistema de punts (p. ex. en llançaments
d’objectes, comptabilitzar els efectuats correctament, a
les curses pedestres o nàutiques registrar la posició d’arribada; en el transport d’objectes anotar el nombre dels
traslladats adequadament…). Aquest criteri obté els valors superiors a l’Aragó (79,6 %), Cantàbria (79,2 %),
Baixo Guadiana (72,7 %) i Catalunya (65,4 %) mentre
que a les altres regions els termes mitjans són substantivament menors; a Flandes (52,5 %), a Poznan (45,4 %) i
a les Canàries (30,8%).
El segon criteri utilitzat, encara que amb menys presència (18,3 %), és la finalització mitjançant un límit de

43%

Cooperació-Oposició

Oposició

Cooperació

5
Figura 2
Distribució dels jocs i esports tradicionals sociomotors, tenint
en compte la seva condició interactiva de cooperació, oposició o
cooperació-oposició.

La lluita canària és una pràctica d’oposició protagonitzada pel
gènere masculí (Font: Ulises Castro, Universitat Las Palmas).

2 Una xarxa de comunicació motriu és exclusiva quan dos jugadors no poden ser companys i adversaris alhora; i és estable si aquestes relacions no

varien durant el decurs del joc (Parlebas, 2001).
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La majoria dels jocs tradicionals europeus com les boules a cinq
plombs de Bretanya identifiquen amb claredat els vencedors i els
perdedors en cada partida (Font: Guy Jaouen).

punts, és a dir, el joc conclou un cop que s’ha aconseguit obtenir un nombre de punts pactats en la competició
(ex. Jocs de pilota, la morra, jocs de punteria a l’Aragó
i Catalunya; biring i beugelen en Flandes; pieklo i niebo
a Poznan; pic i pala a València; bola canària; la boule
nantaise et bretonne…).
És curiós d’observar que el criteri de finalització
per un límit de temps (tan habitual en esports mediàtics
com el futbol, el bàsquet, l’handbol, el rugbi…), tan sols
es presenta en un 4 % dels casos. Aquesta opció, malgrat obtenir valors dispars a les diverses regions, té un
percentatge que mai no supera el 10 % respecte de la
resta de criteris. A cinc regions, aquesta opció no apareix (l’Aragó, Baixo Guadiana, les Canàries, Cantàbria
i Flandes), mentre que en unes altres dues apareix amb
timidesa (Catalunya 10 %, en els jocs de bèlit, futbol bo‑
tons, passada de rajoles, i a Poznan 9,1% en el joc del
palant).
Es tracta d’un indicador que confirma que en el cas
dels jocs tradicionals, les modalitats esportives encara es
troben en un procés d’esportivització immadur, sobretot
si es compara amb els “esports espectacle”. Ben segur
que encara no els ha calgut d’adaptar-se a influències
76
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mediàtiques tan importants com la televisió o els patrocinadors, que exigeixen el màxim control de la durada
de les trobades, per tal d’optimitzar la comercialització
d’aquests productes mediàtics.
Finalment, cal significar que els resultats són més
dispars quan es considera el criteri de finalització per
causes externes a la lògica interna de la pràctica (p.
ex. quan finalitza el joc perquè es fa de nit o perquè es fa l’hora d’anar a dinar…) La mitjana general
se situa en el 10,4 %; valor que assoleix els resultats
més baixos a l’Aragó (0%) i Flandes (0 %), seguits de
Cantàbria (8,3 %) i Baixo Guadiana (9,1 %). En canvi, a tres regions el valor mitjà es veu superat, concretament a Catalunya (17,7 %, amb exemples com
els raiers, la corretja, el borinot…), Poznan (27,3 %
en el cas del Kapele, kulik...) i sobretot a les Canàries
(46,1 %, en els jocs com les tablas de San Andrés,
salto del pastor…). (Fig. 3)
Si es considera el gènere dels grups s’observa que
els criteris d’acabament més pròxims al model dels
esports federats seguits per grans masses de població
(temps límit) apareix en els jocs masculins (46,2 %);
en canvi, els jocs que finalitzen per causes externes
arriben als valors superiors (26,9 %) quan homes i
dones juguen junts.
També podem indicar que el criteri homogeni de
classificació, tal com acabem d’explicar en paràgrafs
anteriors, obté els valors màxims quan homes i dones
juguen per separat (91,3 %), seguits dels grups masculins (66 %), els mixtos (53,8 %) i finalment els femenins
(50 %).
En comparar les regions tenint en compte el gènere
dels grups, els valors obtinguts en els criteris de classificació es modifiquen marcadament quan els grups són
mixtos. A les Canàries, un 57,1 % dels jocs finalitzen
per causes externes; a Cantàbria arriba al mateix valor
que la finalització per límit de punts (50 %) i a Flandes
es prefereix acabar les partides mitjançant la puntuació
límit (68,4 %).

Predomini dels jocs masculins i mixtos
Els jocs i els esports inventariats són pràctiques que
bàsicament tenen com a protagonistes homes (39,1 %) o
grups mixtos (38,6 %). En un 17,6 % dels casos els homes i les dones juguen per separat. Finalment, cal indicar que els jocs únicament femenins gairebé no es troben
presents (4,6 %). (Fig. 4)
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Figura 3
Distribució dels jocs i esports tradicionals per regions, segons les diferents formes de finalització de les partides.

Si analitzem les diferents regions, s’observa una
masculinització dels grups, sobretot a Cantàbria (72 %),
seguida de Poznan (54,5 %); els resultats més baixos es
registren a Flandes (8,1 %) i a les Canàries (7,7 %).
En canvi, a Flandes (75,7 %) i a les Canàries
(53,8 %) és on més juguen els homes i les dones plegats, mentre que Cantàbria (8 %) obté els valors inferiors.
Els homes i les dones juguen per separat sobretot
al Baixo Guadiana (45,5 %) i a les Canàries (38,5 %),
mentre que gairebé no ho fan a l’Aragó (8,2 %).
Finalment, indicar que només a l’Aragó (28,6%) i a
Catalunya (1,5 %) s’han localitzat jocs practicats exclusivament per dones.
Les regions franceses on els jocs recopilats s’acosten
al model esportiu, mostren els percentatges més elevats
als grups mixtos (Migdia Pirineus 70 % i Bretanya 40 %)
seguits dels grups masculins (33,3 % Bretanya i 20 %
Migdia Pirineus) i en últim lloc als grups masculins i
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Figura 4
Distribució dels jocs i esports tradicionals europeus tenint en
compte el gènere dels grups de protagonistes.
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femenins per separat (26,7 % Bretanya i 10 % Migdia
Pirineus); actualment no apareixen vigents jocs exclusivament femenins.
A les altres dues comunitats espanyoles que han recollit parcialment jocs tradicionals federats i festius,
cal indicar que també predominen els grups masculins
(61,9 % València i 50 % Múrcia), seguits de grups mixtos (38,1 % València i 18,8 % Múrcia) i grups masculins
i femenins per separat (0 % València i 25 % Múrcia).
Finalment, cal dir que només Múrcia té grups femenins
(6,1 %).

L’edat dels jocs

El ronde bol és un joc flamenc que pot ser jugat per homes o per
grups mixtos i per persones adultes o ancianes (Font: Erik de
Vroede, Museu d’esports Lovaina).

47%

Adults

53%

Mixtos

5
Figura 5
Distribució dels jocs i esports tradicionals europeus tenint en
compte l’edat dels grups de protagonistes.
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En aquests jocs, els grups d’adults tenen una presència una mica superior (53,3%) als grups integrats
per diferents sectors de població (46,7 %). Els grups
mixtos es troben molt presents al Baixo Guadiana
(90,9 %) i apareixen escassament a l’Aragó (18,4 %).
(Fig. 5)
A la majoria de regions, si els grups només els componen adults aleshores els protagonistes acostumen a ser
homes (Cantàbria, 88,9 %; Flandes, 66,7 %; l’Aragó,
57,5 %; Catalunya, 52 %). A més a més, a les Canàries,
en els jocs d’adults els homes i les dones juguen sobretot
per separat (71,4 %). Aquesta circumstància també es
constata a la resta de regions on l’inventari s’ha realitzat parcialment, (a Múrcia i a Migdia Pirineus, quan els
homes i dones juguen per separat els grups són només
d’adults [100%]); a les regions espanyoles els grups estan formats únicament per adults quan els homes juguen
sols (València, 100 % i Múrcia 87,5 %).
En canvi, quan les persones de diferents edats juguen
juntes, aleshores també solen predominar els jocs en què
homes i dones juguen junts (Baixo Guadiana, 100 %;
les Canàries, 100 %; l’Aragó, 88,9 %; Poznan, 66,7 %;
Flandes, 65 % i Catalunya, 50,8 %). Igual que a l’apartat anterior, a la resta de regions estudiades es confirma aquesta mateixa tendència (Migdia Pirineus, 100 %;
Múrcia 100 %; València 100 % i Bretanya, 58,3 %).
(Fig. 6)

Jugar sense líder o capità
Els jocs i esports tradicionals identificats es realitzen
principalment (75,4 %), sense la presència d’un líder o
capità. Aquesta figura, tan dominant en el terreny dels
esports amb federacions internacionals, amb prou feines es dóna a les regions de l’Aragó (3,5 %) i al Baixo
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Figura 6
Distribució dels jocs i esports tradicionals europeus per regions tenint en compte l’edat dels grups de protagonistes.

El joc d’estirar de la corda, molt
esportivitzat en algunes regions
europees, també es juga sense
categories estrictes, capitans o líders en
contextos festius (Font: F. Bardaji, Museu
de Tàrrega, Catalunya).
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Guadiana (9,1 %). En canvi, a les regions amb presència
de pràctiques que són únicament esports (tradicionals),
aquesta tendència s’inverteix, car hi predominen els jocs
amb líder o capità; a Bretanya (66,7 %) i a Migdia Pirineus (55%).
Encara que a totes les regions es prefereix jugar
sense líder o capità, aquesta circumstància s’accentua
quan els grups són mixtos i els homes i les dones juguen
junts: a l’Aragó (100 %); a Cantàbria (100 %); a Flandes (92,9 %) i a les Canàries (71,4 %). A les regions espanyoles on l’inventari ha estat parcial, però ha inclòs
jocs festius i federats, es constata la mateixa tendència
(Múrcia 100 %) i València (62,5 %).
A les regions més esportivitzades, la presència del líder o capità apareix en els diferents grups de jugadors (a
Bretanya els grups mixtos es realitzen en un 70 %, igual
que els grups masculins, també en un 70 %). Aquestes
regions també obtenen percentatges elevats quan les
dones i els homes juguen per separat (Migdia Pirineus
100 %; Bretanya 50 %).

Conclusions
Com s’ha pogut constatar, la praxiologia motriu
aporta dades molt rellevants per comprendre millor els
trets dominants de la cultura lúdica europea; a més a
més, la seva potencialitat es fa més evident en complementar els resultats procedents de la lògica interna dels
jocs amb els corresponents a la seva lògica externa o
context sociocultural.
Malgrat que cal fer amb cautela i prudència qualsevol afirmació definitiva i generalista, podem asseverar
que les regions europees estudiades combinen tendències
comunes en relació amb altres comunitats, amb singularitats pròpies de la seva pròpia idiosincràsia cultural,
cosa que confirma el caràcter de “glocalització” que
s’esmentava al principi d’aquest text. En termes generals, podem destacar alguns trets dominants:
•E
 s tracta de pràctiques psicomotrius competitives
majoritàriament, i en menor mesura sociomotrius,
de caràcter antagònic, que estableixen una forma
de finalització que inclou majoritàriament una classificació dels jugadors. Aquest model afavoreix la
comparança dels resultats en el cas dels campionats
esportius i també en facilita el seguiment per part
dels espectadors que assisteixen a celebracions festives o lúdiques, on el joc tradicional encara pren
protagonisme en aquests moments.
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•M
 olts jocs i esports tradicionals d’adults s’estan
transformant actualment en esports (regionals).
Tanmateix, tret d’algunes excepcions, aquest procés d’esportivització es troba en una fase preliminar i immadura, que origina situacions singulars,
que concilia tradició amb modernitat i, doncs, peculiaritats locals amb pautes d’actuació homogeneïtzades. En aquestes circumstàncies, el panorama mostra dues polaritats:
D
 ’una banda, el costat més esportivitzat
d’aquestes pràctiques apareix en els casos en
què destaca la presència del gènere masculí.
En efecte, quan els homes juguen sols, aleshores les seves pràctiques solen caracteritzar-se per ésser d’oposició, acabar les partides
aplicant també el criteri de temps límit, tan
present en l’esport espectacle. A més a més,
acostumen a establir categories més rígides en
jugar en grups formats íntegrament per adults.
A les regions on la mostra ha estat constituïda
per jocs dominats pel model esportiu, aquesta
tendència s’emfatitza.
 Aquesta tendència, encara que sense arribar a
valors tan elevats, també assoleix protagonisme
quan els homes i les dones juguen per separat.
Aquesta circumstància palesa que cada vegada
hi ha més presència de la dona en uns escenaris que antany eren reservats exclusivament als
homes; la substitució de l’aposta pels punts ha
afavorit probablement aquesta feminització dels
jocs.
• En l’altre extrem, corresponent a les pràctiques
menys esportivitzades, predominen els jocs amb
la intervenció compartida d’homes i dones. En
aquests casos, s’arriben als valors més elevats en
la cooperació i la finalització de les trobades per
causes externes, i es relativitza la voluntat de jerarquitzar els resultats. A més a més, els grups també
acostumen a estar constituïts per persones de diferents edats i amb pràcticament absència de la figura del líder o capità de l’equip.

Agraïments
Aquesta investigació forma part del projecte de cooperació cultural “play with your heart, share your cultu‑
re” –CH/A1/ÉS-445– subvencionat per la Unió Europea
en el seu programa “Cultura 2000”.
85 • 3r trimestre 2006 (68-81)

gestió esportiva, oci i turisme

Bibliografia

Halloran, J. (1997). International Communication Research: Opportunities and Obstacles, en Ali Mohammadi (ed.), Internation‑
al Communication and Globalization, Londres: SAGE, pàg. 21.
Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad
y cultura. Madrid: Alianza Editorial.
Etxebeste, J.(2001). Les jeux sportifs, éléments de la socialisation
traditionnelle des enfants du Pays basque, 2001. Tesi doctoral.
Universitat Paris V-René Descartes. U.F.R. de sciences humaines et sociales.
Habermas, J. (1988). La crisis del estado del bienestar y el agotamiento de las energías utópicas. A Ensayos políticos. Madrid,
Península, pàgs. 113-134.
Lagardera, F. i Lavega, P. (2003). Introducción a la praxiología
motriz. Barcelona: Paidotribo.
– (2004). La ciencia de la acción motriz. Lleida: UdL-INEFCLleida. Col·lecció motriu núm. 1.
Lavega, P. (2005) El valor pedagógic del joc tradicional. A Jocs
i Esports tradicionals, Tradicionari, Enciclopèdia de la cultura

apunts

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

popular de Catalunya, Volum 3. Barcelona: Enciclopèdia catalana; pàgs. 164-168
– (2000). Juegos y deportes populares-tradicionales. Barcelona:
INDE.
Mauss, M. (1966/1936). Les techniques du corps, Sociologie et
anthropologie, París: PUF, pàgs. 363-386.
Molina, F. (2002). Sociología de la Educació Intercultural. Buenos
Aires: Lumen.
Pániquer, S. (1987). Ensayos retroprogresivos. Barcelona: Kairós.
Parlebas, P. (2000). Du jeu traditionnel au sport: l’irrésistible mondialisation du jeu sportif. Vers l’Education Nouvelle, núm. 496,
pàgs. 6-15.
– (2001). Juegos, deportes y sociedades. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo.
– (2005). El joc, emblema d’una cultura en Enciclopedia catalana
“Jocs i Esports tradicionals”, Tradicionari, Enciclopèdia de la
cultura popular de Catalunya, Volum 3. Barcelona: Enciclopèdia catalana, pàg. 13

85 • 3r trimestre 2006 (68-81)

81

