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Introducció
L'oci i la cultura s'han acabat convertint en simples objectes de consum, a vegades de fer-ne ús i llançarlos de seguida, com si fóren mocadors de paper o gots de plàstic. L'oferta, a més, ens arriba envasada i
carregada d'edulcorants que la poden fer atractiva tot i que, massa sovint, també buida. La consumim
mirant el món a través de finestres de 7, 10 o 15 polzades, depenent de la grandària del maquinari. En el
fons, molt en el fons, alguns encara sentim ganes d'interactuar més enllà de la pantalla, de jugar amb els
altres sense necessitat de bits de la Xarxa, de baixar del núvol d'Internet i ballar al ritme de tres per quatre
fent rogle, de pactar noves regles per a jocs ben sabuts, de trencar-les si així ho acordem amb el grup.
Hem incorporat les tecnologies de la informació i la comunicació a la nostra vida i al nostre oci, però hi ha
algunes coses que les TIC no ens les podran donar mai. Per això en aquest número de la Revista
Animació, vindiquem recuperar les activitats lúdiques i festives arrelades a les nostres tradicions, i fer-ne
ús amb normalitat.
Però no ho fem per nostàlgia del passat ni
per

recuperar

antigors

de

museu

etnològic, tot i reconéixer que programar
activitats de temps lliure d'arrel tradicional
és una necessitat urgent, perquè estem a
punt de perdre el que tenim i ben prompte
no quedaran relators vius que ens facen
saber com jugaven i dansaven els nostres
avantpassats.
La nostra proposta no passa només per la
recuperació, nosaltres pensem que les
danses, els jocs i les festes tradicionals
tenen, en molts casos, tots els elements que demanem a les activitats d'animació. I no ens sembla una
proposta antiga o fora de lloc; ben al contrari, creiem que es tracta d'una aposta ben moderna i actual,
atés que estem convençuts que estes activitats que obliguen a la relació, ajuden al creixement integral de
les persones, a fer-les més competents en autonomia personal, en empatia i en emocions. Jugar i ballar
n'estem convençuts fa la gent més sociable, més creativa i més feliç. Què més volem!
En aquest número han col·laborat experts en les diferents matèries, i tots ells fan una aposta clara i
ideològica per recuperar l'ús de los nostres tradicions en les activitats d'animació. Així, Joan V. Sempere i
Àlex Torres, experts folkloristes, animadors socioculturals i formadors d'animadors juvenils, hi fan una
reflexió ben interessant sobre la necessitat de programar tradició en l'animació i plantegen unes propostes
senzilles de treball d'investigació per a poder utilitzar la nostra cultura en les activitats de temps lliure.
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També hi ha col·laborat Ricard Català, ex-director de l'Escola d'Animadors Juvenils de la Generalitat
Valenciana i especialista en el món de la festa aplicada a l'animació sociocultural, que aporta un article
ben interessant sobre
festa i cultura, i també un exhaustiu
recull de documentació per a les
persones

que

tinguen

ganes

d'investigar sobre el tema.
El músic Diego Ramia, i els etnòlegs
Vicent Serra i Paquita Roca, fan un
resum del treball que els publicà
l’Exm. Ajuntament de Castelló el
2007 amb el títol: La música en els
jocs populars.
Àngel Gómez i Navarro, el director de l’Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals de la FJET-CV, ha
preparat un article sobre el joc com a element d'animació de l'Escola que dirigeix i del programa
REPACULUVA, que, si voleu saber què és, us l'haureu de llegir.
Els jocs i els valors culturals i el joc com a patrimoni immaterial de la humanitat hi tenen cabuda en l'article
del professor de la Universitat Jaume I i doctor en didàctica de l'Educació Física, Joan Ortí.
Joan Josep Trilles, especialista en jocs de l'Institut Municipal d’Etnografia i Cultura Popular de Castelló,
ens convida a retrobar-nos jugant, i ens parla dels jocs que es poden jugar al Parc de Jocs Tradicionals,
una experiència singular i tangible a la ciutat de Castelló de la Plana.
També hi trobareu l'entrevista que la nostra companya Inma Sanjuan ha fet a Frederic Ortolà Velló, autor
del llibre En clau de festa; aproximació a l’evolució de la música en el cicle festiu valencià.
I, finalment, hem recollit un seguit d'enllaços d'Internet, amb propostes sobre danses, jocs, cançons i
altres recursos tradicionals, perfectes per utilitzar en la programació d'activitats d'animació.
Pensem que ha quedat un monogràfic de la revista ben interessant i esperem que també siga molt útil.
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Cultura tradicional i activitats d’animació
Joan V. Sempere Broch i Àlex Torres Tomàs
Grup de danses El Raval de Vila-real

L’estima per la nostra cultura tradicional i la convicció que molts dels seus elements festius i lúdics són
encara vigents per ser utilitzats com a instruments d’esbarjo i d’ocupació del temps d’oci ens ha dut, als
autors d’aquest article, a plantejar-nos una proposta per als animadors socioculturals, monitors de temps
lliure i persones que treballen en el temps d’oci en associacions i entitats diverses, que ajude a realitzar la
seua tasca tant com a treballar en el manteniment i recerca dels elements valuosos de la nostra tradició.
Cantar, ballar, jugar, celebrar festes, escoltar i contar contes, aprendre... són activitats divertides,
engrescadores i que s’utilitzen amb profusió en les tasques d’animació.
Cal recordar que un dels propòsits de l’animació sociocultural és l’animació en la identitat cultural. Es
planteja com un dels objectius: “ressuscitar tradicions, despertar la memòria històrica, depurar la
llengua, mantindre els llegats tradicionals i fer reviure unes festes i uns costums que, a part de fer-nos
sentir més nosaltres mateixos, ens donen motiu per aplegar-nos, comunicar-nos i cultivar la nostra
identitat com a poble”.

Com veurem al llarg de l’article, les possibilitats no acaben en el fet estrictament festiu i lúdic. Volem fer
una proposta ambiciosa que siga capaç d’engrescar i de comprometre. Creiem, estem convençuts, que el
problema de mantindre la nostra cultura, almenys de participar en el seu manteniment, és una qüestió
ètica. Hauria de formar part de la nostra escala de valors, transmetre a les generacions futures les
creacions i recreacions que els nostres predecessors han anat construint al llarg de la història. Què passa
si desapareixen determinades melodies? Què passa si una festa desapareix? Què passa si la nostra
manera de ballar cau en l’oblit? No passa absolutament res, no es destrueix cap element que afecte de
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manera vital a les persones. El problema, entre altres potser, és que unes altres melodies, unes altres
festes, uns altres balls, ocupen el seu lloc i, de mica en mica, ens anem despersonalitzant i convertint en
clons i en peces d’un engranatge que ajuda poc a mantindre la diversitat de les persones i a preservar la
identitat dels pobles.
Una vegada situada la qüestió, aquest article intentarà, de primer, delimitar a què ens referim quan parlem
de cultura; orientar, després, sobre la gran quantitat d’elements que constitueixen l’objecte de la proposta,
i oferir criteris de selecció i d'organització d’aquests elements, i finalment, presentar alternatives diverses
d’utilització de la nostra cultura tradicional en les activitats de lleure.

CULTURA
La polisèmia d’aquest terme condueix a ambigüitat, com sol ocórrer davant dels termes àmpliament
utilitzats, i acaba afectant el nostre propòsit de reivindicar la cultura tradicional. Moltes vegades, el terme
cultura s’associa a les creacions artístiques i a l’estudi. Es magnifica, en entendre que una persona culta
és la posseïdora de sabers obtinguts en el món acadèmic, en l’estudi o en la investigació. D’altra banda,
els coneixements obtinguts en la vida no tenen la mateixa consideració d’excel·lència quan realment
poden desenvolupar un paper ben rellevant per al benestar de les persones i per a l’èxit social en tots els
àmbits. El resultat és la minorització de les pràctiques pròpies de la cultura tradicional. Una persona
aficionada a l’òpera o coneixedora de la literatura sol ser considerada culta, i el treball intensiu en música
tradicional o en els relats de tradició oral es veu com una activitat diguem-ne menor.
Per això cal saber en quins termes ens estem referint a la cultura en l’àmbit d’aquest article i quines
activitats conformen el corpus objecte de la nostra proposta. Amb aquest propòsit presentem una definició
de cultura, presa del camp de la psicologia social, que situarà el problema en la tessitura que ens
interessa; així, Cole i Wakai, en la seua obra “Psicologia social i educació”, diuen que cultura és:
“El conjunt de respostes col·lectives que ha elaborat una societat determinada per adaptarse al seu medi, per véncer les dificultats que li presenta.
En aquest sentit, són cultura els conceptes, les explicacions, els raonaments, els
interessos, les actituds, el llenguatge, les ideologies, els costums, els valors, les creences,
els sentiments, les pautes de conducta, els tipus d’organització familiar, el treball, la
tecnologia, el tipus d’hàbitat, etc.”
Mitjançant aquest conjunt d’elaboracions es dóna resposta a totes les necessitats vitals, físiques –com
alimentar-se o protegir-se del clima–, intel·lectuals –com organitzar el saber o compartir-lo– i espirituals o
anímiques –com divertir-se o celebrar rituals relacionats amb la vida i la mort. Ens interessa especialment
destacar els trets del primer paràgraf de la definició susdita: resposta col·lectiva, elaborada per l’aportació
dels diferents membres d’una comunitat i pròpia d’una societat determinada, cosa que situa el tema en els
grups humans com a constructors permanents de cultura, i a la cultura com a element identitari de cada
grup humà.
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CULTURA TRADICIONAL
La transformació de les societats rurals en urbanes, la creixent internacionalització de les cultures,
l’aparició de les noves formes de comunicació –hem de citar Internet obligatòriament–, junt als
desequilibris econòmics que acaben convertint els països en sucursals culturals d’altres més poderosos, i
altres factors, col·laboren en la unificació i la univocitat de les cultures i assimilen les manifestacions
culturals. D’aquesta manera, hui podem parlar de diferents grups culturals en cada societat que
comparteixen característiques amb altres grups que viuen en latituds molt allunyades, ja que les
problemàtiques que presenta el medi actual es poden compartir en punts molt diversos del món. Així, la
cultura del rock o les tribus urbanes anomenades gòtiques, presenten característiques semblants a Nova
York, Berlín o València.
En aquest context, a què podem anomenar cultura tradicional? Creiem que no és suficient afirmar que és
la cultura dels nostres avantpassats, tal com s’afirma i es manté habitualment. Cal matisar tot seguit que
la cultura tradicional és el factor que podem aportar com a diferenciador i diversificador de cadascun dels
grups culturals. Moltes de les expressions del llegat tradicional estan en un moment delicat de salut, a
punt de caure en l’oblit, i altres ja han passat a millor vida; però existeix un seguit de fets i de
coneixements que perviuen i són encara interpretables.
Dit això, de seguida afegirem que reivindiquem els elements de la cultura tradicional com a vàlids per a
ser utilitzats en l’actualitat, tot i la creixent unificació cultural. A partir d’ací oferirem un conjunt
d’instruments que considerem útils per la identificació i la classificació dels elements de la cultura
tradicional. Són fets vigents en l’actualitat o que encara són identificables, que provenen de la transmissió
oral, que han arribat als nostres dies o a les generacions immediatament anteriors, que són susceptibles
de perviure i de ser utilitzats en determinades situacions. Sobre aquests fets girarà la nostra proposta.
En enfrontar-nos a la identificació de la cultura tradicional, va bé establir uns criteris que ens hi ajuden. La
classificació dels fets per àmbits és bastant utilitzada per etnòlegs i antropòlegs, i és útil a l’hora de
treballar. Un àmbit no és més que l’espai social delimitat en què es produeixen els esdeveniments
culturals; en referir-nos a l'espai social, parlem dels tipus de relacions que s'estableixen entre els
membres d'un grup humà, que sempre es veuen fortament condicionades pels espais físics i les
condicions en què es produeixen.
Segons això, podem identificar àmbits diversos, i els que semblen més potents per la tasca que ens
ocupa són els següents àmbits: festiu, lúdic, laboral, domèstic i infantil.
Aquesta classificació pot orientar la nostra tasca en treballar amb la cultura tradicional, ja que és un criteri
per a organitzar tant la planificació del treball com el seu desenvolupament.

ISSN 1988-6748

Revista ANIMACIÓ núm. 28
1. Àmbit festiu
Calendari tradicional (festes al llarg de l'any relacionades amb festivitats religioses o
paganes):
•
•
•
•
•
•

Cicle de l'hivern i festivitats de Sant Antoni, Carnestoltes, la Candelera (festes
relacionades amb la germinació i amb el pas de la mort a la vida)
Cicle de primavera: Pasqua (renàixer de la llum, relacionat amb l’equinocci de
primavera)
Cicle d'estiu: Sant Joan
Cicle de tardor: Llegendes de mares de déus aparegudes; festes de la
recol·lecció
Cicle de Nadal.
Danses

2. Àmbit lúdic
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jocs tradicionals
Els elements per a jugar: bolis, trompes, xapes, bastons, tabes...
Relats de tradició oral, cançons, tirallongues...
Balls (infantils o d'adults)
Instruments musicals (corda, percussió, de vent...)
Etc.

3. Àmbit laboral
1.
2.
3.

Els oficis tradicionals i la manera de realitzar-se. Cada zona en té alguns de
característics
Els cultius i les seues formes
Eines i instruments de les diverses feines tradicionals (de casa, del camp,
d'oficis artesanals, etc.)

4. Àmbit domèstic
1.
2.
3.
4.
5.

L'arquitectura de les diferents zones: muntanya, plana, horta, viles, etc.
Les eines de la casa
El treball de les dones (a banda del treball al camp o d'un ofici)
La criança de les xiquetes i els xiquets
Alimentació: menjars quotidians, menjars de festa, dolços tradicionals

5. Àmbit infantil
Moltes de les coses que s'han dit en altres apartats fan referència al món de la infància.
Així, tenim:
1.
2.
3.

Festes d’infants
Jocs infantils
Cançons infantils

Delimitats els àmbits, a continuació presentem un seguit de consideracions sobre els aspectes més
rellevants en l’àmbit de les festes, els jocs i la música tradicional. Són només unes pinzellades per tal
d’orientar a què ens referim. Al final de l’article presentarem una bibliografia per tal d’aprofundir en
cadascun dels aspectes.
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Les festes
Convé assenyalar algunes reflexions a propòsit del significat de les festes i dels elements que les
caracteritzen. Ens referim a les festes públiques i populars, no a les celebracions privades que col·lectius
reduïts organitzen per celebrar esdeveniments particulars.
Les festes populars contenen un gran nombre d’elements que provenen de la tradició i que sense ells no
serien recognoscibles. La festa, en el camp de la antropologia, es considera un ritual, una expressió
comunitària i amb un protocol que cal seguir. Una romeria, les fogueres en totes les seues variants, les
processons diverses, les dansaes i balls plans... són mostres del que volem dir. Tot hi està ritualitzat, fins i
tot existeixen textos escrits sobre la manera de procedir si vol celebrar-se una festa o una altra –per ex.
els llibres de consueta.
Les festes solen tindre uns encarregats de fer-les perviure –clavaris, majorals, colles festeres, etc.; una
música associada, presència de foc –fogueres, coets...-; indumentàries específiques –des de les més
tradicionals a les que n’han derivat, com ara els induments de les colles festeres, etc. Són els elements
que les caracteritzen i que asseguren que la tradició s’està complint.
La festa es converteix en expressió de la comunitat, els encarregats l’organitzen per tal de mantindre una
sèrie determinada de trets que són irrenunciables en la celebració, de manera que si no estigueren
presents aquests trets la festa no seria recognoscible. El fet de vestir-se de manera diferent en la
celebració indica que aquelles persones es converteixen en representants de la col·lectivitat, i per això
utilitzen induments característics –siguen tradicionals o no, ja que de vegades la forma tradicional de
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vestir es veu substituïda per una altra de més actualitzada, tot i que sol conservar algun tret de la més
antiga (un barret, mocadors al coll o posats a la cintura, cintes penjades en jaquetes actuals, etc).
Existeixen composicions musicals, tant profanes com religioses, que formen part del ritual festiu, que són
utilitzades com a element diferenciador: música de les danses, acompanyaments dels seguicis religiosos
i/o profans, cançons pròpies de cada celebració, goigs de sants o de la Verge, i un etcètera molt llarg.
Són els elements que podem trobar quasi en cada celebració festiva i que ens poden ajudar, si decidim
utilitzar-les en les activitats d’animació.

Els jocs
El joc és una necessitat humana que prové de les necessitats de relació amb iguals i d’esbarjo. En cada
cultura, aquesta necessitat s’atén amb la creació col·lectiva de jocs propis, quasi específics, però que
mantenen similituds amb d'altres de cultures ben allunyades: amagar coses o amagar-se i ser llest a
descobrir allò amagat, dur a terme accions acompanyades del cant, posar a prova les habilitats físiques
personals, reaccionar a l’activitat d’altres persones..., aquestes i moltes altres són les habilitats que
s’amaguen darrere de l’expressió concreta de cada joc. En el fons sempre hi ha la necessitat de
socialització: passar a ser individu actiu i acceptat de la comunitat, acceptant-ne alhora les normes i rituals
que imposa als seus membres.
En l’actualitat patim un problema realment greu. Les xiquetes i els xiquets no juguen en col·lectius que
creen ells mateixos, en què es facen respectar i on acaten les normes pròpies. El joc s’ha convertit en
individual, tancats a casa i amb la presència d’aparells electrònics, o directament l'esport, on la norma ve
imposada i hi ha àrbitres que s’encarreguen de mantindre-la. El joc tradicional ha passat a millor vida. Tret
del pati escolar, on encara poden aparéixer alguns jocs més espontanis, la possibilitat de joc, en el sentit
que estem proposant, és molt escassa, ja que als patis escolars els jocs relacionats amb l’esport –el
futbol, especialment- són els que acaben apoderant-s'hi i ocupant l’espai disponible.
Si utilitzem les característiques enunciades anteriorment, podem detectar en el nostre entorn molts jocs
tradicionals que poden formar part del nostre repertori en l’animació. No és aquest el lloc de fer una llista
exhaustiva, cal deixa-ho com a deures per als lectors interessats en aquest plantejament de relacionar
animació i cultura tradicional. No obstant això, com a pista, podem dir que es tracta de jocs com rogles,
passar pel mig, salts, carreres de formes diverses, jocs amb elements de desfeta –xapes, testos,
fustes...–, jocs d’amagar, etc. Les normes solen canviar d’un poble a un altre, i fins i tot en un mateix poble
podem trobar maneres diferents de jugar a un mateix joc.
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La música tradicional
Anomenem música tradicional aquelles peces musicals que ens han arribat per transmissió oral, de les
quals es desconeix l'autoria i que responen a una sèrie de patrons rítmics i melòdics semblants, almenys
en una àrea geogràfica o en zones que per raons històriques, socials, culturals en definitiva, han tingut
alguna mena de contacte.
En consonància amb allò que afirmàvem sobre les cultures com a resultat de l'adaptació al medi d'una
comunitat, diríem que la música tradicional respon a la necessitat humana d'expressió artística, de
divertiment o d'acompanyament de determinades activitats que les persones d'aquesta cultura realitzen
de manera quotidiana: treball del camp, dormir infants, etc.
Hom pot classificar la música tradicional atenent a criteris i interessos diversos: genèrics –jota, masurca,
seguidilla...; funcionals –cançó de taverna, cançó de bressol, jota de ronda...; temàtics –goigs, cançó
amorosa...; geogràfics, etc. Criteris que es poden creuar per obtindre classificacions més acurades.
Per al nostre propòsit convindria una classificació funcional, encara que sempre es pot creuar amb algun
altre criteri. El quadre següent pot ajudar.

CLASSIFICACIÓ GENÈRICO-FUNCIONAL DE LES CANÇONS TRADICIONALS

•
•

De bressol. Cançons utilitzades per a adormir infants
Jocs d’infants o de falda. Cançons utilitzades per a estimular i entretindre els infants.

•

Infantils. Cançons utilitzades per les xiquetes i els xiquets

•

De treball. Utilitzades en les feines al camps, als magatzems i a les fàbriques.

•

De Nadal i aguinaldo.

•

Albaes, rondes, quintos

•

De Pasqua i berenar

•

De taverna i de beure

•

Romanços i altres cançons narratives

•

Religioses

•

Diverses

CULTURA TRADICIONAL I ACTIVITATS D’ESPLAI
Les activitats que es poden realitzar respecte de la cultura tradicional són molt diverses: des de xicotets
projectes d'investigació sobre un fet, un material, un tema concret, fins a utilitzar-la com a font de recursos
per a activitats puntuals. Per exemple, es pot estudiar l'habitatge d'una zona concreta, les cançons
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tradicionals d'un poble o, senzillament, fer "treballs manuals" per construir instruments populars, o cordons
de llana i fil amb tècniques tradicionals.
Classificarem, doncs, les activitats en dos grups:
I. Xicotets projectes d'investigació referits a un dels àmbits que hem acotat o a aspectes d'àmbits
diversos, en què caldrà atendre's a una metodologia que podria ser semblant a la que plantegem.
II. Activitats puntuals:
a) Activitats per a observar, estudiar, gaudir de la cultura tradicional
b) Activitats en què la cultura tradicional apareix com a suport

I. XICOTETS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
Un projecte d'investigació consisteix en donar resposta a unes preguntes de manera que, al llarg del
treball, s'aprenga alguna cosa sobre l'objecte estudiat. En resum, consisteix a recollir unes dades,
reelaborar la informació aconseguida i comunicar-la d'una forma més o menys atractiva. El podem resumir
en els apartats següents:
A.

Plantejament de les qüestions investigables

Quan parlem de qüestions investigables ens referim a preguntes obertes que, en principi, no tenen una
resposta clara per les persones que participaran en el projecte. Al mateix temps, sí que s'han de tindre
respostes inicials intuïtives (probablement..., pot ser que..., serà perquè...?, etc.). Convé que aquestes
qüestions investigables apareguen formulades senzillament i clara. Han de ser compartides pel grup que
treballarà de manera que tothom sàpiga què es pretén. Per tot això és important, en el moment del
plantejament inicial del projecte, dedicar temps a:
1.

Definir les qüestions de forma acurada.

2.

Posar en comú les formulacions de les preguntes per saber que tothom les entén de la mateixa
manera.

3.

Tindre cura que les respostes primeres intuïtives siguen compartides i/o almenys consensuades.

Es poden ampliar les preguntes inicials amb les aportacions del grup si es té cura de no dispersar molt les
tasques.
B.

Establiment de les hipòtesis

El que farà avançar en el treball i participar serà la necessitat de demostrar allò que pensen o que creuen.
Finalment es demostrarà o es contradirà allò que pensaven, però en el camí hauran aprés i hauran gaudit.
Volem dir, que les hipòtesis són necessàries per a poder anar amb il·lusió a la tasca i, a més, guien
l'aprenentatge.
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C.

Treball de camp

Conforma el gros del treball. Es tracta de recollir les dades, els materials necessaris per tal d'elaborar el
treball i aprendre el que ens proposem després d'analitzar-ho. Els procediments que es poden emprar són
recollir o col·leccionar, classificar i comparar.
1) Recollir

Entrevistar, buscar, visitar, enregistrar (so i/o vídeo), arreplegar mostres
d'objectes diversos i fotos, etc.

2) Comparar

Ens referim a la comparació entre els diferents materials recollits. Veure
les característiques comunes i intentar traure'n les semblances. No es
pot validar cap hipòtesis a partir d'una única informació. És necessari
contrastar i trobar les característiques comunes entre els elements
estudiats.
També es pot quedar, el treball, en una mera descripció d'algun fet: una
festa, una casa, un instrument... És una feina interessant. Però el treball
d'investigació necessita la comparació, el contrast. Amb tal fi, resulta
molt útil el procediment següent.

3) Classificar

Convé classificar els materials recollits amb criteris prèviament
establerts, ja que els criteris espontanis clarifiquen poc a l'hora dels
estudis. En aquest sentit, hi ha classificacions en publicacions diverses,
en cada tema es poden trobar aportacions dels etnòlegs, antropòlegs,
musicòlegs, indumentaristes, etc. Com a resultat de la classificació,
s’obtenen documents que poden ser en formats molt diversos: Àlbums,
murals, enregistraments ordenats (àudio i vídeo), presentacions en
diapositives (power-point, prezi, etc.)
Aquest pot ser el final d'alguns dels treballs, en què les
preguntes siguen senzilles, o que la feina consistisca només en
la recollida de dades o de materials diversos. En aquest cas,
quedaria com el que hem anomenat 'activitats puntuals' i que
es desenvolupen l'apartat següent.

D.

Observació i comparació amb altres elements

Una vegada classificat el material, convé establir comparacions amb altres elements ja estudiats pels
investigadors. És el moment del contrast: Consultes bibliogràfiques, vídeos, materials sonors, etc. Aquesta
observació ens durà a les:
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E.

Conclusions

Es tracta de reelaborar la informació obtinguda de manera que siga útil a la resta de la gent que no ha
participat en el projecte. Per això s'ha de fer de la forma més clara i amena possible: Murals, diapositives,
fullets poc densos, presentacions, realització de vídeos, etc.
Les tècniques més adients són:
-

Exposar de manera oral

-

Escriure

-

Dibuixar

-

Memoritzar

-

Representar

-

I altres mitjans de representació (audiovisuals, gràfics, informàtics)

II. ACTIVITATS PUNTUALS
A) Es tractaria de la realització de celebracions o de tallers sobre una qüestió determinada de la cultura
popular: celebració d'una festa tradicional (Sant Antoni, fogueres de Sant Joan, Carnestoltes a la manera
tradicional), aprenentatge d'un ball, taller de construcció d'instruments tradicionals, exposició d'objectes
diversos (monogràfiques o no),descripció d'una casa o dels objectes tradicionals de la llar, conta-contes
amb llegendes i rondalles tradicionals, recull ràpid de cançons que ja coneguen els participants, visites a
museus etnològics...
El que cal és conéixer bé aquestes festes o elements. A propòsit de festes i costums, a les biblioteques
públiques hi ha costumaris que es poden consultar.
B) L'objectiu de les tasques que ens plantegem pot ser un altre, però podem utilitzar elements de la nostra
cultura tradicional per realitzar-les.
Així, un temps de treballs manuals pot convertir-se en l'elaboració d'un instrument tradicional; teixits de
cordons (bocao, cordó de cinc caps, macramé, etc.); reproducció de formes ceràmiques tradicionals,
elaboració de farols i làmpades amb papers, etc.
Les músiques tradicionals poden servir de suport a qualsevol activitat lúdica: coreografies, fons de
representacions teatrals, etc.

COM A CONCLUSIÓ
A tot això convé afegir que una manera ideal d’utilitzar la cultura tradicional és la participació en totes les
activitats que organitzen els col·lectius que es dediquen al treball en tradicions o viure les tradicions d'una
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manera activa. Reivindiquem que participar en aquestes activitats és una manera de viure el temps d’oci,
que la cultura tradicional no és un espectacle per a observar sinó un mitjà per a ser utilitzat sovint en el
temps d'oci i un instrument molt valuós per a la construcció personal i el manteniment de la nostra identitat
col·lectiva.
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EL JOC I LA FESTA EN LES ACTIVITATS D’ANIMACIÓ
Ricard Català Gorgues,
formador i expert en Animació Sociocultural

Al llarg del temps, el joc i la festa s’han
convertit en components singulars i
característics

de

les

activitats

d’animació. Es pot considerar que ja
formen part integrant de la trajectòria
històrica de l’animació sociocultural en el
nostre entorn territorial, reforçant la seua
orientació

metodològica,

cosa

que

suposa, a més, la seua presència com
un contingut rellevant de la formació de
monitors i animadors.
Des d’una perspectiva històrica, l’orientació del joc i la festa en les activitats d’animació ha variat d’unes
èpoques a unes altres, cobrint tot un itinerari temporal, en consonància amb la mateixa evolució de
l’animació sociocultural, que revisarem d’una forma diacrònica en el nostre context sociocultural.

ETAPA DELS ANYS 60-70
En este període, el joc i la festa estan influenciats, en la seua organització i aplicació, per la pedagogia del
lleure de l’àrea francòfona (identificada, a França i Bèlgica, amb l’expressió 'loisir'), que incideix en els
moviments infantils i juvenils més expandits del nostre entorn (escoltisme, júniors, moviments d'esplai...) i
també en l’orientació metodològica de les seues accions més singulars (colònies, campaments, centres
de vacances, clubs d'esplai, tallers...), algunes emmarcades en allò que es tipificava, amb una certa
èmfasi, com “activitats d’aire llliure”, per celebrar-se en espais oberts, al camp i a la muntanya, de forma
preferent.
Cal destacar, la nodrida traducció i, àdhuc, la difusió de publicacions provinents, sobretot, de França, en
concret per part d’editorials com Vilamala (col·leccions “100 ideas” i “Juegos dirigidos”, a partir de
l’editorial Fleurus) i Juan Gili (col·lecció “Juegos”, a partir de l’editorial Les Presses d’Ile de France). Però,
també durant estos anys hi trobem la col·lecció “Esplai” de l’editorial Hogar del Libro, una aportació molt
valuosa de l’Escola de l’Esplai de Barcelona, en què es publiquen, entre altres continguts, una sèrie de
materials il·lustrats al voltant dels jocs, cançons, danses, revetles i festes, amb títols com Ronda de
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cançons, El sac de danses, Vetllades amb grups d’infants, Capsa de jocs o Les festes populars i l’infant, i
on apareixen autors ben reconeguts com Toni Puig, Jaume Colomer i Eduard Delgado, referents històrics
en els camps de l’Educació del Lleure i de l’Animació Sociocultural, respectivament.

ETAPA DELS ANYS 70-80
En esta etapa, cobra més valor el món de la festa i els jocs populars, sota la influència dels col·lectius
culturals i ciutadans, preeminents durant l’etapa de la transició cap a la democràcia, on es fan valdre les
seues reivindicacions sobre la identitat cultural i la cultura popular, amb una recuperació gradual de les
nostres arrels culturals, que es manifesten a través de les festes de carrer, les tradicions, els jocs
populars, la literatura popular i, en definitiva, el costumari de tot un poble.
Tot això, provoca la proliferació de publicacions al voltant del jocs populars i tradicionals i també sobre les
festes, siga a través d’institucions com les universitats o els centres d’estudis comarcals, siga a través de
produccions editorials concretes. Com a mostra, es pot rescatar aquella publicació de 1979, Els jocs dels
xiquets al País Valencià, de Josep Bataller, editada per la Universitat de València i amb pròleg de Manuel
Sanchis Guarner, o la de Jocs populars, també de Josep Bataller, d’Edicions del Bullent, de l’any 1986. I
de la vessant festiva, el llibre de l’editorial Graó Festa i Escola. Recursos per a les Festes Populars, de
Jaume Colomer.
No obstant això, també continua la producció editorial al voltant de les activitats lúdiques i festives, en què
cal destacar l’editorial EDB/Edebé, amb les col·leccions “Tiempo Libre” i “Esplai”, dignes hereves de la
col·lecció “100 ideas” de l’editorial Vilamala, reeditada a mitjan dels huitanta per l’editorial Hogar del Libro,
que també va traure la col·lecció “Esplai”, amb una variada producció de materials o de reedicions
anteriors. A més, cal fer menció de l’editorial Pleniluni, amb la col·lecció “Esplai”, de la qual es pot
destacar la sèrie sobre reculls del folklore, una publicació seriada per cada període estacional, a l’estil de
Les festes populars i l’infant, ja esmentada, adequada a cada estació de l’any.

ETAPA DELS ANYS 80-90
La influència en el sector sociocultural i de temps lliure dels nous moviments socials i culturals,
compromesos, entre altres ideals, amb la preservació del medi ambient o la defensa dels drets humans
comporten la difusió de valors com la solidaritat, la interculturalitat o la cooperació. Això suposa, en les
activitats d’animació, la reorientació dels jocs i de la festa, cap a un nou ventall de propostes: jocs
cooperatius i no competitius, jocs d'educació per al desenvolupament, jocs per a la pau, jocs de rol,
trobades lúdiques i festives, aplecs i, fins i tot, diades temàtiques amb una certa sensibilitat de tipus social
i/o cultural.
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D’este període, un dels exponents més significatius com a activitat difusora dels valors, a través
d'activitats lúdiques i festives, és l’anomenat el “Gran Joc Solidari”, una iniciativa sorgida l’any 1995 i
encara vigent en l’actualitat, des de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana, que
consisteix, bàsicament, en una gimcana al voltant del món, un viatge imaginari per cada continent al llarg
del qual s'han superar diverses proves en què es reflecteixen les diferències entre nord i sud. Els
participants gaudeixen del joc cooperatiu i, al mateix temps, poden conéixer altres cultures i, en
conseqüència, assolir valors solidaris.
Un altre exponent, que molt bé podem incloure ací, pel seu impacte i mobilització, són les Trobades
d’Escoles en Valencià, la primera edició de les quals va celebrar-se l’any 1986, impulsades des de la
Federació Escola Valenciana, que, al caliu del compromís cívic per la nostra llengua i, per extensió, per la
cultura valenciana, promou arreu de totes les comarques diades lúdiques i festives, en una mena
d''activitat multiforme', durant la qual es desplega tota una varietat creativa de recursos i tallers, molt
relacionats amb el món del joc i de la festa.
Respecte de la producció editorial d’esta etapa, a finals dels anys noranta, l’editorial CCC pren el relleu de
l’editorial EDB/Edebé, amb un caramull de publicacions sobre activitats lúdiques i festives, a través de
diverses col·leccions: “Materiales para educadores”, “Ocio y Tiempo Libre”, “Plan de Formación de
Animadores” i “Escuela de Animación”, on poden trobar títols com: El placer de jugar juntos: nuevas
técnicas y juegos cooperativos, Juegos y más juegos para el tiempo libre, Recursos lúdicos y festivos..., o
la sèrie “Recursos para el tiempo libre”.

ETAPA ACTUAL
El camí cap a una societat del coneixement i la comunicació ha pogut determinar la reorientació de les
activitats d’animació, sobretot de les activitats lúdiques, encara que es mantinguen prou vigents
plantejaments de les etapes anteriors. Això sí, amb l’eclosió d'Internet i, per extensió, de les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC), el joc i la festa en les activitats d’animació poden adoptar nous
llenguatges i, segurament, altres interpretacions de la realitat social i cultural.
Pel que fa a la difusió del joc i de la festa, a través d'Internet hi trobem molts recursos que cal investigar i,
sobre tot, adoptar un mètode de recerca acurat. Moltes entitats vinculades a l’esplai i a l’animació
publiquen, en els seus portals, materials i documents, a manera de repositori, que podem fer servir.
Només com a mostra, del món de la festa trobem el portal “Festes.org”, definit com un espai d’informació i
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recursos sobre les festes populars, que inclou un calendari exhaustiu de les celebracions festives i, entre
altres recursos, una mediateca.

CONTINGUTS FORMATIUS AL VOLTANT DEL JOC I DE LA FESTA
Si consultem els continguts curriculars vigents de la formació d’animadors juvenils al nostre territori hi
trobem, de manera explícita, contingut de l’àrea instrumental “Animació festiva i cultura popular: els jocs i
festes tradicionals”. També, en la formació dels monitors de centres de vacances quedaria incorporat

–tot

i que en este perfil de manera implícita– al contingut “Tècniques d’animació”, que forma part de l’àrea
curricular “Tècniques i recursos per a la intervenció”.
Més enllà del nostre àmbit territorial, si fem una recerca en el Catàleg de les Qualificacions Professionals
vinculades al sector de l’Animació Sociocultural, hi podem identificar dues qualificacions professionals que
reflecteixen els perfils de monitor de centres de vacances i d’animador juvenil, respectivament, on també
s'inclou el joc i la festa com un contingut rellevant de la formació.
Tant pel que fa a la qualificació professional “Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu
infantil i juvenil”, equivalent al perfil actual de l’animador juvenil, com en l’altra qualificació professional,
més pròxima al perfil del monitor de centres de vacances (“Dinamització d’activitats del temps lliure
educatiu infantil i juvenil”), en el mòdul comú d’ambdues qualificacions

–identificat com “Tècniques i

recursos d’animació en activitats de temps lliure”– es pot comprovar el tractament extens del joc i de la
festa a través de diversos blocs de contingut, entre els quals destaca el bloc de les tècniques
pedagògiques sobre el joc (pedagogia del joc, organització de jocs i activitats lúdiques, recursos lúdics…)
i, sobre tot, el bloc de tècniques d’animació, expressió i creativitat (danses i cançons, festes tradicionals i
recursos lúdics del folklore, fires o “kermesses”, r, jornades-temes…)
En este últim bloc sobre tècniques d’animació, expressió i creativitat, queda reflectida, de forma prou
evident, l’estructura d’organització progressiva de les activitats lúdiques i festives, elaborada a partir de la
meua experiència formadora, al llarg del anys, en el món de l’esplai i de l’animació sociocultural.
Un recorregut experiencial bastant extens, que va deixant empremtes: des del meu pas pel Moviment
Júnior i, en paral·lel, per l’Escola de Temps Lliure (ETELL), a finals del anys setanta, on participe en la
realització d’activitats lúdiques i festives i tinc l’oportunitat de fer el primer recull de materials formatius,
passant per l’Associació Grup Dissabte i l’Escola d’Animadors Juvenils de la Generalitat Valenciana
(EAJ), on compagine l’organització de grans activitats de dinamització als barris

–com ara “Zaidín:

Conoce tu barrio” (1984), “La Vella Reviu” (1985) i “Jo jugue, tu jugues…nosaltres juguem” (1986)– amb
cursos monogràfics al voltant del joc i de la festa, que em permeten l’elaboració de materials i documents
prou acurats, en col·laboració amb altres especialistes del sector. I ja els últims anys, des del CEFIRE
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específic de FP, a través dels cursos de formació permanent del professorat de serveis socioculturals i a
la comunitat, o bé a través de la Universitat de València, col·labore en les successives edicions del
“Diploma del Joc i l’Educació: Formació del Ludotecari”.
En conseqüència, una contribució pedagògica per a la formació de monitors i animadors, a l’abast
d’entitats i associacions del sector sociocultural. I tot, des d’un plantejament de sistematització de les
activitats lúdiques i festives, a través d’un procés d’elaboració en base a una gradació o escala
progressiva, que parteix d’allò més senzill i espontani (jocs, cançons i danses, amb els jocs melòdics com
un primer nivell d’elaboració), fins arribar a activitats i tècniques festives, amb l’activitat multiforme, d’una
organització més complexa i sofisticada, passant per activitats i tècniques lúdiques, com els grans jocs
d’exterior i interior, o les revetles, molt arrelades com activitats d’animació i que també obliguen a una
certa exigència d’organització i creativitat.

ACTIVITATS I TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ
JOCS, CANÇONS I DANSES

TÈCNIQUES LÚDIQUES

TÈCNIQUES FESTIVES

Jocs melòdics

Grans jocs d’exterior

Activitats excepcionals

Rogles i rondes

Grans jocs d’interior

Jornades-tema

Xanxes i proves

Revetles

Animació multiforme

JOCS, CANÇONS I DANSES
Activitats i tècniques de curta durada relacionades amb el joc i l'expressió, on s'aglutinen elements
musicals dramatitzats, amb aspectes lúdics, recollits de la creació popular i anònima, que són introduïts
espontàniament en l'animació, fins a conformar-se com un estil i un exponent peculiar de participació
col·lectiva.
Jocs melòdics. Jocs amb efectes sonors, rítmics i musicals, estructurats de forma combinada o
successiva, que amenitzen qualsevol activitat d'animació:


Cançons i ritmes: cantilenes i efectes rítmics d'encadenament (tirallongues, cants
substitutius, ritmes de triar).



Bans: efectes de soroll, una expressió, un motiu musical rítmic, l'objectiu és
accentuar, d'una banda, una actuació que finalitzarà i, d'altra, expressar, sota la
direcció de l'animador, els sentiments del públic participant o del cor: admiració,
sorpresa, humor o ironia, crits de felicitació o de censura (bans de soroll, de
paraules, cantats).



Cànon: forma de composició musical en què successivament van entrant les veus o
els instruments, repetint cadascuna el cant de l'anterior (cànon simultani, cànon
successiu).
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Rogles i rondes. Jocs de ball, on els participants de forma col·lectiva o en grups, i disposats en cercle
(rogle) o en filera, executen una sèrie de passos i gestos al so d'una melodia musical cantada, d'origen
anònim i popular:


Jocs de dansar: balls, els quals s'executen amb una successió de passos i gestos
al compàs de la melodia musical cantada (danses populars, danses gestuals).



Jocs de rogle: jocs en què els participants, formant un cercle i agafats de les mans,
canten o juguen fent-hi voltes al voltant (jocs en cercle, cançons de rogle).



Rondes: acció d'anar passejant d'amunt avall, o fent voltes al voltant d'algú o
quelcom (rondes en files, fileres, rondalles).



Xarangues: acció de cercavila, amb disfresses i instruments de percussió
(comparses, bandes, xanxes).

Xanxes i proves. Jocs basats en el llenguatge i en l'expressió, recopilats generalment de la cultura
popular, a tall d'encert i resolució de proves diverses d'expressió oral, escrita i corporal:


Jocs de paraules: jocs basats en paraules o frases encadenades, en forma de
poema o estrofa, de difícil pronunciació (acudits, encadenaments).



Taula i casino: activitat d’interior, per equips, en què a partir de las regles bàsiques
dels jocs de taula i casino, es porten a terme tota mena de proves (assortit de
proves), que cal que superar alhora que es desenvolupa el joc de taula, de tauler o
de casino (de taula i de tauler, de casino i de saló).
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Endevinalles: jocs d'endevinalles o frases enigmàtiques, de sentit encobert, que
s'han de descobrir, resoldre o representar (xarades i auguris, associacions i
metàfores, endevinalles de solució dita).



Disbarats: jocs basats en expressions o dites, contraris a determinades regles
establertes (refranys o sentències, rebles, incongruències o dislates).



Penyores: jocs de grup o societat, basats en proves o resolucions diverses, en què
es depositen objectes per part del jugador que perd o s'equivoca, com a garantia i
fiança, o accions que realitza com a sanció per la seua falta (penyores amb objectes,
penyores d'acció).



Passatemps: jocs de combinació i entrecreuament de paraules i frases escrites,
amb figures i nombres (mots entrecreuats, auto-definits, escaquer, sopes de lletres,
jeroglífics).

ACTIVITATS I TÈCNIQUES LÚDIQUES
Activitats de durada variable relacionades amb el joc organitzat i l’expressió globalitzada, molt arrelades
en els moviments educatius de l’esplai i orientades cap a la participació de grups i col·lectius, que, a més,
requereixen un cert nivell en l’organització i una ambientació prèvia.

Grans jocs d’exterior. Activitat de mitja/llarga durada, que es porta a terme a l’aire lliure, i es localitza en
un indret delimitat i condicionat segons el tipus de joc, amb una ambientació motivada a partir d‘una
història o temàtica que serveix de trama, i amb successives accions a realitzar, que han de seguir una
estratègia o tàctica per culminar.


Itinerants: activitat d’exterior, en què els jugadors, per equips, recorren itineraris o
traçats, durant els quals han de sotmetre’s a una sèrie de proves successives o bé
superar ardits (persecució, exploració, descobriment, aproximació, missions,
controls, proves físiques, stlaking o camuflatge).
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Pistes, senyals i missatges: activitat d’exterior, en què els jugadors, per grups, han
de seguir una ruta fins al final, mitjançant el descobriment de pistes i/o senyals, i
desxifrar una sèrie de missatges que contenen informacions o proves (pistes,
missatges, criptogrames, pictografies, alfabets i nombres, llum i so).



Presa i rescat: activitat d’exterior, en què els jugadors, per bandes, segons la trama
establerta, han d'eliminar-se pel sistema d’atac i defensa, i cobrar-se 'presoners'
recíprocament, per mitjà de 'preses' i 'rescats' acordats prèviament (preses, rescats,
mafeting o fortaleses).

Grans jocs d’interior. Activitats de mitja/llarga durada que es desenvolupen en un lloc d’interior, dintre
d’un local condicionat amb un marc d’ambientació estructurat, a partir d’una temàtica o concurs, en què es
posen a prova les capacitats intel·lectuals, els recursos personals i el sentit de col·laboració en equip, per
anar solucionant les proves o tàctiques plantejades


Concursos: activitat d’interior, en què els jugadors, per parelles o equips, intenten
superar una sèrie de proves, siga d’habilitat siga intel·lectual, amb un cert grau de
dificultat, i que s'estructura seguint una distribució organitzada, de vegades adaptantla de programes televisius o radiofònics (culturals, ràdio-televisius).



Indagació i argúcies: activitat d’interior en què es combinen tant proves d’argúcia
com elements recreatius que donen agilitat i amenitat al joc, i que tenen de vegades
com a reforç un suport audiovisual (investigació, misteri, estratègia, observació).

Revetles. Activitats col·lectives de durada variable en què es poden barrejar jocs, cançons, danses,
proves i escenificacions, que guarden una relació a partir d’una història i una ambientació comunes com a
fil conductor de l’activitat, i que segueixen un ritme ascendent-descendent (corba de la revetla), o amb
caràcter d’espectacle, amb actuacions en directe.


Revetles de sobretaula: revetla basada en l'espontaneïtat i la tertúlia de sobretaula,
a partir d’accions individuals o de petit grup (tertúlies, esquetxos, petits jocs i proves,
concursos, jocs d’expressió i mímica, acudits i cançons).



Revetles nocturnes: revetla recreada ambientada a partir d’una història o temàtica
comuna, que requereix una organització prèvia quant a presentació, actuacions i
participació, seguint la corba de la revetla, i que culmina, normalment, amb una
narració fantàstica (revetla de petits jocs, foc de campament, de cançons i danses,
dramatitzacions, històriques i llegendàries).



Revetles espectacle: revetla basada en el món de l'espectacle i de l’escena, que
requereix una organització i una coordinació més complexes quant a ambientació,
sincronització, muntatge i recursos audiovisuals, tot això a partir de l’elaboració d’un
guió previ (festival musical, activitats d’expressió, exposició de tallers, happening o
escenificació dramatitzada, magazín, circense, fantàstiques).
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ACTIVITATS I TÈCNIQUES FESTIVES
Activitats i tècniques de mitja/llarga durada relacionades amb la festa popular i tradicional, que estan molt
arrelades en els moviments educatius de l’esplai i també en les entitats cíviques, orientades cap a la
participació col·lectiva i intergeneracional, i que necessiten un gran nivell en l’organització i una complexa
ambientació prèvia.
Activitats excepcionals. Activitats d’ambient festiu i de participació col·lectiva que es caracteritzen com a
"excepcionals" per la seua complexitat organitzativa i l’espectacularitat creadora, per això necessiten
nombrosos mitjans i recursos d'ambientació i realització, i també la garantia d’una acció coordinada
conjunta, i en les quals s'inclou, alhora, una cerimònia d’inauguració i un acte de cloenda.


Ral·li o cursa humorística: activitat festiva per equips, de llarga durada, en què
s’estableix un recorregut amb un mateix itinerari o trajectes diferents des de l’eixida,
però amb un punt d'arribada comú, durant el qual els equips, disfressats per a l'ocasió,
estan sotmesos a una sèrie de proves humorístiques en els controls disposats al llarg
recorregut, tot aplicant el criteri de discrecionalitat en el control del temps.



Gimcana o recorregut d’obstacles: activitat festiva i esportiva, de mitja/llarga
durada, amb la participació individual o per equips, en què s’estableix un circuit amb
un mateix itinerari, on es realitzen una sèrie de proves d’agilitat i habilitat física a
superar, tot aplicant un control de temps.



Kermesse o fira d’atraccions: activitat lúdica i festiva, de llarga durada, amb una
ambientació musical i la decoració acurada de l’espai, basada en les atraccions i les
parades de fira, en què es recrea una gran varietat de jocs i proves simultànies que poden
permetre bescanviar punts per premis, a més de poder introduir actuacions diverses.



Hebert o ruta natural: activitat festiva en la natura, de mitja/llarga durada, per tal de
cobrir un itinerari pel medi natural consistent en executar una sèrie de proves
d’habilitat i destresa, de forma successiva, en un espai delimitat prèviament, i aplicanthi un sistema de puntuació i de control de temps.



Vernissage o obertura d’una exposició: activitat festiva de participació col·lectiva,
de mitja/llarga durada, a tall de cerimònia o acte d’obertura d’una exposició sobre una
temàtica concreta, configurada per una presentació, amb una ambientació musical i
decorativa, una possible projecció audiovisual i també una sèrie d'activitats lúdiques i
d’expressió, a més de poder-s'hi servir, de forma discrecional, un còctel.



Cercavila o cavalcada: desfilada de caràcter festiu i musical, de mitja/llarga durada,
amb la participació de comparses, carrosses i altres elements fantàstics i
d’ornamentació, que té un caràcter de crida o pregó, de benvinguda, de representació
o de commemoració.
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Jornades-tema. Conjunt d'activitats excepcionals combinades amb altres activitats lúdiques, desplegades,
successivament, al llarg d'un dia o d'uns quants dies, i que giren al voltant d'una temàtica comuna.


Populars: jornades-tema sobre festes populars i tradicionals del calendari festiu.



Històriques: jornades-tema ambientades en una època o període històric.



Culturals: jornades-tema que recreen manifestacions culturals i artístiques.



Esportives: jornades-tema inspirades en els certàmens esportius, campionats i
olimpíades.



Fantàstiques: jornades-tema basades en històries i personatges de la fantasia.

Animació multiforme. Activitats conjuntes de caràcter festiu i cívic, en què es compaginen activitats
excepcionals amb activitats lúdiques i d'expressió, desplegades simultàniament al llarg d'un o més dies,
com una oferta d'autoservei de l'animació festiva.


Trobades i festes multiformes: grans activitats festives i de trobada ciutadana que
combinen activitats excepcionals amb activitats lúdiques, totes amb un caràcter
d'identitat col·lectiva (aplecs, trobades, diades, festes cíviques i commemoratives).



Mercats, fires i mostres: grans activitats festives i comercials de caràcter
monogràfic, organitzades per agrupacions associades, que combinen el muntatge de
parades o espais d'exposició, degustació, distribució i venda de productes amb
l'organització d'actuacions i representacions diverses (mercats medievals, mercats i
fires de l'artesania, mostres artístiques, fires d'associacions, fires alternatives, fires
del llibre, fires discogràfiques, fires i mostres tecnològiques).

CONCLUSIÓ
Com a conclusió, es rescata un text recollit d’un dels materials de formació elaborat en l’etapa de
l’Associació Grup Dissabte, als anys huitanta, que aporta orientacions molt bàsiques sobre les estratègies
que cal adoptar en l’organització i la coordinació de les activitats lúdiques i festives.

ISSN 1988-6748

Revista ANIMACIÓ núm. 28
En el plantejament de tota activitat lúdica o festiva que es vulga realitzar hi ha la necessitat de la
incorporació d’un equip d’animadors, uns components personals implicats en el desenvolupament de la
mateixa activitat, i també en l’aplicació de la tècnica més adient, amb l'ambientació.
L’equip d’animació és fonamental en la dinamització de les activitats lúdiques i festives, i han de conéixer
tots el ressorts de les tècniques, a més de recolzar-se en el principi de la coordinació.
La coordinació, eina indispensable, s’ha d’entendre en dos sentits: d’una banda, en el vessant de relació i
complementació; d’altra, entesa com a nexe de tots els elements que conformen l’activitat.
En definitiva, es mobilitzen un grup de persones, l’equip d’animadors, que des d’un principi adoptaran una
sèrie de rols que han de donar eficàcia i agilitat al mateix procés de l’activitat.
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Animació: Festa i Cultura (1993)
CEFIRE:

Festa i Cultura en els Serveis Socioculturals (1999)

Animación Sociocultural y Juegos (2004)
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Federació de Cases de Joventut:

Cultura i Tradicions Populars (2001)
Universitat de València:

Animación Sociocultural: Actividad lúdica (2005)
Animació lúdica i festiva
Badia - Vila (1984): Jocs d’expressió oral i escrita. Eumo editorial
Bataller, J. (1979): Els jocs dels xiquets al País Valencià. ICE-Universitat de València
Bataller, J. (1986): Jocs populars. Edicions del Bullent
Diversos autors (1975): Clubs d’esplai per a tothom. Hogar del Libro
Diversos autors (1984): Tiempo Libre, ámbito de educación (1-2). Hezkide Eskola / IDATZ
Diversos autors (1984): ”En busca del juego perdido”. Cuadernos de Adarra - nº 9
Diversos autors (1986): Jocs de llenguatge (1. Jocs de sons i de lletres). Teide
Diversos autors (1986): Jocs de llenguatge (2. Jocs d’expressió). Teide
Diversos autors (2007): La música en els jocs populars. Cançoner infantil del joc a Castelló. Ajuntament
de Castelló
Franch - Martinell (1984): L’animació de grups d’esplai i de vacances (Fer de monitor). Laia
Franch - Martinell (1985): La animación de grupos de tiempo libre y de vacaciones. Laia
Gómez Navarro, A. (2001): Juegos tradicionales valencianos. Carena
Gómez Navarro, A. (2005): Com es juga a… Recuperació de jocs populars valencians. Fundació Jaume
II el Just
Guillen, E. (1971): Descansar, divertirse y formarse. Vilamala
Mendia, R. (1974): Clubs juveniles en acción. SPX ediciones
Mendia - Pitarque: Educar en el Tiempo Libre (I-II). SPX ediciones
Monjo, E.A. (1999): Jocs populars valencians de la Marina Alta. Institut de Cultura Juan Gil-Albert
Ordoñez, P. (1985): Surtido de juegos y actividades. SPX ediciones
Pelegrín, A. (1986): Cada cual atienda su juego (de tradición oral y literatura). Cincel
Pérez Contel - Pérez Gª (1982): Jocs valencians de xiquets. Ajuntament de València
Pérez Contel, R. (1990): Jocs medievals infantils a València. Ajuntament de València
Recasens, M. (1986): Cómo jugar con el lenguaje. CEAC-Aula práctica
Recasens, M. (1986): Cómo estimular la expresión oral en clase. CEAC-Aula práctica
Roca Ivars, P – Irún, F. (2006): Jocs i joguines tradicionals. Ajuntament de Castelló
Roig, – Roig (1999): Contes y jocs populars de les Valls de Guadalest i de l’Algar. Institut Cultura Juan
Gil-Albert
Senent, J.M. i altres (1998): Animación y Pedagogía del Tiempo Libre. Edetania ediciones
Editorial Vilamala – Colección 100 ideas: (Diversos autors 1973)
Juegos de naipes (4)
Juegos de mesa (6)
Juegos en familia (8)
Actividades en la naturaleza (11)
Grandes Juegos (13)
Juegos audio-visuales (15)
Escenificar un cuento (16)
Juegos de kermesse (19)
Fiestas deportivas al aire libre (22)
Los cuentos y los niños (24)
Grandes juegos de interior (25)
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Entretenimientos (27)
Sombras corporales (28)
Juegos de playa (30)
Editorial Vilamala – Colección Juegos dirigidos: (Cebolla, F.1978)
Juegos fàciles para pequeños (1)
Juegos de patio (2)
Juegos en el tren (3)
Juegos de interior (4)
Juegos para campo y bosque (5)
Juegos y actividades a la orilla del mar (6)
Juegos deportivos (7)
Juegos con pelota (8)
Juegos con balón (9)
Juegos de relevos (10)
Sucesores de Juan Gili, Editores – Colección Juegos (1966)
Guillen, E.: Tres gavillas de juegos.
Guillen, E.: Nueva recolección de juegos.
Loiseau, J.J.: Juegos de stalking.
Loiseau, J.J.: Juegos de orientación.
Loiseau, J.J.: Juegos de observación.
Loiseau, J.J.: Juegos y ejercicios de seguridad.
Edebé – Tiempo Libre (1973-1985)
Aguilera, J. y otros: 3/ MULHACÉN. Juegos.
Equipo Piolet: 4/ GREDOS. Veladas.
Equipo Piolet: 5/ GORBEA. Dramatizaciones y diálogos.
Alamán – Herrera: 7/ PUCHILIBRO. De hu, de humo, de humor.
Díaz, J.: 8/ TEIDE. Historias para contar por el aire.
Magic-Kim: 11/ MONCAYO.Ideas mágicas sobre naipes.
La Ferla, F.: 12/ VELETA.Juegos de sombra.
Araiz, B.: 14/ URBIÓN: Sobremesas y veladas.
Gómez Palacios, J.J.: 16/ ARALAR. Mitos, poemas y leyendas.
Magic-Kim: 19/ MONTES DE OCA. La magia y tú. Efectos de sobremesa y escena.
Gómez Palacios, J.J.: 20/ SIERRA DE ESPUÑA. Taller de narraciones e imaginación.
Magic-Kim: 21/ MONTE IRAGO. Juegos y pasatiempos con monedas.
Montero, F.: 26/ SIERRA NEVADA. Nuevos juegos.
Tarín, L.: 27/ MONTES UNIVERSALES. Juegos de interior y de bosque.
Baixas, J.: 28/ SIERRA DE ALCÚDIA. Juegos de expresión.
Montull, J.A.: 30/ TURBÓN. El mundo de los payasos.
Piccoli, C.: 32/ CHIMBORAZO. Manual del ilusionista.
Piccoli, C.: 34/ ILLAMPÚ. La varita y el prestidigitador.
Franch, J.: 36/ GUADARRAMA. Descubrimientos de la naturaleza.
Alamán, J.: 38/ ALCUBIERRE. Chistes.
Montull, J.A.: 39/ GUARA. Pruebas de ingenio.
Piccoli, C.: 40/ SAGRA. Experimentos divertidos.
Piccoli, C.: 41/ ALBARRACÍN. Habilidades mágicas.
Magic-Kim: 43/ COTOPAXI. Magia para todos.
Bartolomé, A.: 44/ HUILA. Taller de diapositivas.
Ryczko, B.: 46/ TATRA. Taller de las artes plásticas.
Pumisa: 47/ YELMO. Pasa-pasatiempos.
Vives, P.: 48/ PEÑAGOLOSA. Divertirse pensando.
Lucas, C.: 49/ PICO DE AINÉ. Grandes juegos de exterior.
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Lucas, C.: 50/ AITZGORRI. Baúl de juegos.
Monferrer – Monferrer: 52/ PEÑA LABRA. Piezas breves.
Rycko, B.: 55/ CÁRPATOS. Acercamiento al arte.
Editorial CCS - Colección materiales para educadores (2000)
Gómez Palacios, J.J.: Taller de narraciones: mitos, leyendas y poemas.
Jares, X.R.: El placer de jugar juntos: nuevas técnicas y juegos cooperativos.
Zamora, A.: Danzas del mundo.
Otero, Mª. J.: Jugamos a animar a leer.
Delgado, Mª.: Para jugar como antes.
Editorial CCS - Colección Ocio y Tiempo Libre (2000)
Montull, J.A.: Juegos y más juegos para el tiempo libre.
González, F.: Noches de fiesta.
Martinez, O.: Juegos en cinco claves.
Editorial CCS - Colección Plan de formación de Animadores (2000)
Lacuey, J.: 4.10. Técnicas de comunicación y expresión.
Fernández, J.D.: 4.11. Animar con humor.
Diversos autors: 4.13. Talleres para la animación.
Bascones, L.M.: 4.14. Juegos para la animación de ambientes.
Zamora, A.: 4.22. Recursos lúdicos y festivos.
Editorial CCS - Colección Escuela de Animación (2000)
Burgui, J.M.: Recursos para el tiempo libre /1: juegos, humor, actividades, canciones...
Burgui, J.M.: Recursos para el tiempo libre /2: juegos, humor, actividades, canciones...
Burgui, J.M.: Recursos para el tiempo libre /3: juegos, humor, actividades, canciones...
Oliveras, O: Recursos para el tiempo libre /4: adivinanzas, curiosidades, humor, pasatiempos...
Pérez Polo, F.: Recursos para el tiempo libre /5: juegos, trabalenguas, acertijos, anécdotas, humor...
Araiz, B.: Teatro, sobremesa y juegos.
Publicacions i documents de Grup Dissabte – Associació Cultural (1982-1992)
Alfonso, J. (1984): Expresión y creatividad corporal.
Estañán – Viché (1984): Planes de acción campamental.
Carbó – Català (1991): Ecoterritorio y Animación Sociocultural.
Malvarrosa-83: Dinamización sociocultural de un barrio.
Zaidía-84: Un proyecto para conocer tu barrio.
La Vella Reviu-85: Projecte d’animació infantil i juvenil.
Recull formatiu (1982-92): Activitats i tècniques d’Animació lúdica i festiva.
Festes, calendaris i cicles estacionals (per editorials/col·leccions)
Graó editorial – Col·lecció El Llàpis / Plecs de Guix
Colomer, J. (1987): Festa i escola: recursos per a les festes populars.
Diversos autors (1988): Propostes didàctiques al voltant de les festes.
Hogar del Libro – Col·lecció Esplai
Puig, A. – Colomer, J. (1973): Les festes populars i l’infant: l’hivern.
Puig, A. – Colomer, J. (1973): Les festes populars i l’infant: la primavera.
Puig, A. – Colomer, J. (1973): Les festes populars i l’infant: l’estiu.
Puig, A. – Colomer, J. (1973): Les festes populars i l’infant: la tardor.
Pleniluni - Col•lecció Esplai-Pleniluni:
Cantant i ballant els freds se'n van. Reculls de folklore: l'hivern
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Diversos autors (1985): Temps de floretes, temps d'amoretes. Reculls de folklore: la primavera.
Diversos autors (1985): Una flor no fa estiu. Reculls de floklore: l'estiu.
Diversos autors (1985): Vi, castanyes y cagarols amb banyes. Reculls de folklore: la tardor.
CEAC
Diversos autors (1985): Festes i tradicions a l’escola (primaver-estiu).
Diversos autors (1985): Festes i tradicions a l’escola (tardor-hivern).
Comercial Denes
Ferrer, V. (1995): L’hivern i les nostres tradicions.
Ferrer, V. (1995): L’estiu i les nostres tradicions
Ferrer, V. (1995): L’estiu i les nostres tradicions.
Ferrer, V. (1995): La tardor i les nostres tradicions.
Generalitat Valenciana – Col·lecció Festa i tradició
Diversos autors (1996): Les festes del foc i els moros i cristians.
Diversos autors (1998): El Nadal.
Diversos autors (2000): La Pasqua.
Generalitat Valenciana – Col·lecció Sèrie Minor
Monferrer, A. (1991): Els pelegrins de les Useres (3)
Monferrer, A. (1993): Sant Antoni, sant valencià (14)
Ariño – Haro (1994): La nit de les fogueretes d’Agullent (17)
Monferrer, A. (1995): La Salpassa (26)
A.D.E.F. (1996): La festa de les falles (30)
Monferrer, A. (1996): Les festes de folls (34)
Castaño, J. (1997): L’organització de la Festa d’Elx a través del temps (42)
Monferrer, A. (1997): Els endimoniats de la Balma (43)
Narbona, R. (1997): El Nou d’octubre. Ressenya històrica d’una festa valenciana (44)
Millo, Ll. (1997): Gastronomia valenciana (46).
Monferrer, A. (1998): Catí i els pelegrins de Sant Pere (49).
Monferrer, A. (2000): La nit de sant Joan (52)
Monferrer, A. (2009): Les festes de xiquets (66)
Edicions del Calendari dels Brillants (1994-…)
Cardona, J.J.: Calendari dels brillants adaptats als usatges i costums de la Marina Alta.
Calendari festiu valencià
Arazo – Jarque (1980): Nostres Festes. Vicent Garcia Editors
Arazo – Jarque (1997): Fiesta y Cultura. Generalitat Valenciana
Arazo – Jarque (1997): Fiesta y Cultura. Generalitat Valenciana
Ariño, A. (1988): Festes, rituals i creences. Edicions Alfons el Magnànim-IVEI
Ariño, A. (1992): La ciudad ritual: la fiesta de las Fallas. Anthropos/Mº de Cultura
Ariño, A. (1993): El Calendari festiu a la València contemporània (1750-1936). Alfons el Magnànim-IVEI
Ariño, A. i altres (1995): Calendari general de festes de la Comunitat
Ariño, A. i altres (2000-2002): Calendari de festes de la Comunitat Valenciana. (4 vol.) Bancaixa
Ariño, A. - Gómez, S. (2013): La festa mare: Les festes en una era postcristiana. MVE/Diputació de
València
Carceller M. - Francés J.M. (2011): Les festes de carrer de Castelló / El Portal de la Purísima.
Ajuntament de Castelló
Hernández, G.M. (1998): La Feria de Julio de Valencia. Carena
Hernández, G.M. (1999): Carnestoltari. Falla Na Jordana
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Diversos autors (1997): De la festa la vespra. Falla Na Jordana
Diversos autors (1999): Carnestoltes, moltes voltes. Falla Na Jordana
Diversos autors (2006): Cançons i jocs. Ajuntament de Castelló
Llorenç, A. (1986): Món i Misteri de la Festa d’Elx. Generalitat Valenciana
Valenciana. Generalitat Valenciana
Mir, H. – Santes, J.L. (2002): Paraulari faller. Falla Vall Laguar–Padre Ferris
Cultura popular, costumaris, ciutats i pobles
Amades, J. (1982): Costumari català (5 volums). Salvat.
Arlandis, L. (1987): Fiestas y costumbres de Valencia. J. Huguet – Biblioteca gráfica valenciana.
Cabrera - Caturla (1998): Història de la vida quotidiana (Cultura Popular). Bromera.
Capó, B. (1992): Costumari valencià: coses del poble/I. Edicions del Bullent.
Capó, B. (1994): Costumari valencià: coses del poble/II. Edicions del Bullent.
Cebrián, Ll. (1995): Festes de carrer. Librería París-Valencia (copia facsímil/1906).
Cunillera – Angelats (1992): Literatura popular. Laertes.
Diversos autors (1980): Calendari de festes i tradicions (a Barcelona i les seues rodalies). Ajuntament de
Barcelona.
Diversos autors (1988): El curs de l’any: tradicions i costums de la ciutat de Xàtiva. Ajuntament de
Xàtiva.
Diversos autors (1991): Ir Congrés de Cultura Tradicional. Generalitat Valenciana.
Diversos autors (1993): Músicos y festeros valencianos. Generalitat Valenciana.
Diversos autors (1998): Festa i ciutat. El Médol – Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Diversos autors (1999): “La Cultura popular a Europa”. Rev. Arxius núm. 3. Ed. Afers / Universitat de
València
Sancho – Sancho (1993): Contes per als néts (El Quart de Poblet de primers de segle). Ajuntament de
Quart de Poblet.
Soler, J. (1998): Enciclopèdia de la Fantasia Popular Catalana. Barcanova.
Valor, E. (1984): Rondalles Valencianes. Federació d’Entitats Culturals del País Valencià.
Valor, E. (1992): La Festa. Gresol / Ajuntament de Manises.
Cosmologia i iconografia
Amadés, J. (1983): Art popular: apunts d’Imatgeria. Olañeta-Editor.
Cattabiani, A. (1990): Calendario. Ultramar.
Diversos autors (1992): Tiempo y sociedad. CIS-Siglo XXI.
Duncan, D: (1999): Historia del Calendario. EMECÉ.
Esteban, J.F. (1990): Tratado de Iconografía. Istmo.
Garcia Gayano-Lluch, R. (2007): Recopilació d’auques. Denes.
Gª Larragueta , S. (1976): Cronología (Edad Media). Universidad de Navarra.
Lledó, J. (1999): Calendarios y medidas del tiempo. Acento editorial.
Verdet, J.P. (1989): El cielo: ¿caos o armonía? Aguilar Universal.

Altres
Formació de monitors de centres de vacances i d'animadors del temps lliure juvenil:
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/formacion/animacion_juvenil/normativa.html
Catàleg de Qualificacions Professionals – Serveis Socioculturals i a la Comunitat:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/SSC.html
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La música en els jocs populars infantils
Diego Ramia, Vicent Serra i Paquita Roca

Les Jornades de Cultura Popular a Castelló, l’any 2006, van estar dedicades als jocs i a les joguines. Amb
motiu d'això Diego Ramia, Vicent Serra i jo mateixa ens vam proposar portar a terme un recull de
cançonetes infantils destinades a algun joc concret. A més de la consulta en bibliografies variades, vam
fer un escorcoll en la nostra memòria per tal de deixar constància –amb lletra, partitura i explicació– dels
jocs amb acompanyament musical als quals jugàvem en la nostra infantesa. Era aquell un temps en que
els xiquets i les xiquetes teníem el nostre espai per als jocs al carrer, i podíem ser encara continuadors
d’un munt de jocs que els nostres pares i avis havien fet seus. El treball sobre paper es va completar amb
un DVD en el qual xiquets i xiquetes del C.P. Vicente Blasco Ibañez van escenificar tots i cadascun dels
jocs descrits. S'hi van incloure també unes magnífiques fotografies d’Anna Albert, qui, com sempre, ens
va brindar la seua col·laboració.

Tot aquest treball va ser publicat per l’Ajuntament de Castelló el 2007, sota el títol La música en els jocs
populars. Tots els exemplars que van eixir d’impremta van desaparèixer ràpidament i, en estos moments,
és impossible trobar-ne cap. Com que la possibilitat d’una reedició és impensable hui en dia, he cregut
convenient divulgar-ne una part, la que l'extensió d’un article limita.
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Vam classificar els jocs en deu apartats:
1. Els repinys
2. Jocs afectius o de mare
3. Jocs d’infants
4. Jocs de rogle
5. Jocs de corda
6. Jocs de corredor
7. Jocs de pilota
8. Altres jocs
9. Cançonetes d’escarni
10. Jocs de cartes
Atés l’espai de què disposem, donarem la relació completa dels jocs que vam estudiar en cada apartat i la
lletra i la partitura d’un d’ells. Com que la majoria de les cançonetes tenen la lletra en castellà, donarem
prioritat a les que es canten en valencià.
1. Els repinys són fórmules que s’empren per triar un dels jugadors en un grup. La característica d’este
grup de textos és que tenen un fort component rítmic que fa que cada síl·laba tònica li corresponga a un
dels jugadors. Els que vam explicar són: Pom, xiribi cu, xiribi ca; Dalt de la teulada hi ha un sabater;
En el arca de Noé; Un, don, din; Pom, picai mai po po po; La boleta del café; Un potet d’arròs.
Exemple: La boleta del café
La boleta del café / jo la sé comptar molt bé
del color del xocolate / una, dos, tres i quatre.
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2. Jocs afectius o de mare. Es tracta de jocs per als menuts dirigits, sovint, per un major (la mare). Els
que vam explicar són: L’auelo sardinero; Carabasseta de Paulí; A la rum, rum; Conillets amagar; Pis,
pissiganya; Julivert; Puny, punyet.
Exemple:
A la rum, rum. Els jugadors seuen en cercle amb la mare, la qual els mostra un puny tancat. Tot seguit
s’hi estableix el diàleg següent:
–Mare: —¿Que hi ha ací dins?
–Grup: —Un gatet i una rateta
–Mare: —¿Per què rinyen?
–Grup: —Per una molleta de pa.
–Mare: —El que se’n riurà, pagarà.
Aleshores comencen a cantar tots seriosos, però fent cares rares per fer riure algun company o
companya, mentre roden les mans com si cabdellaren llana.
A la rum, rum / tabalet de fum,
el qui se’n riurà pagarà.
El primer que se’n riu paga penyora, que recuperarà després de pagar el preu que li indique la mare.

3. Jocs d’infants. Es tracta de cançonetes de joc per a criatures molt menudes que solen cantar-se
mentre estan assegudes a la falda de l’adult. Les que vam explicar són: Bernat, Bernat; Tita pon un
coco; Mix mixineta; Palmas palmitas; Les campanes del barranc.
Exemple:
Les campanes del barranc. La mare té la criatura asseguda als genolls i agafada de les mans. La va
llençant cap arrere i cap avant mentre canta:
Ding, dang / les campanes / del barranc
¿Qui s’ha mort? / El retor.
¿Quin retor? / El del cel.
¿Com li diuen? / Manuel.
De la mel, de la mel, de la mel....
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Quan canta “de la mel” fa pessigolles a la criatura sota la barbeta.

4. Jocs de rogle. En els jocs de rogle tots els components van agafats de la mà, formant un cercle, i fan
voltes. Els que vam explicar són: La bolangera del topí; Allà baix a l’Ebre; En Joan Petit; Minyó,
minyó, minyó; El corro chirimbolo; El patio de mi casa; El corro ancho; Al levantar una lancha; Ya
vienen los chiquillos; Hagan corro caballeros; Roda la mola; Quisiera ser tan alta; Entre las matas;
Tengo una muñeca; Ratón que te pilla el gato; La viudita; El pavo, pavito, pavo.
Cal dir que vam trobar molt pocs jocs de rogle cantats en valencià.
Exemple:
Allà baix a l’Ebre. Els jugadors escenifiquen amb gests allò que marca la lletra de la cançó. Tots els
versos es repeteixen.
Allà baix a l’Ebre (bis) / hi ha una font “gelà”,
el que vullga beure /s’ha d’agenollar.
Els genolls en terra /s’ha d’anar resant.
El resar en terra /s’ha d’anar sentant.
El sentar en terra /s’ha d’anar alçant.
El alçar en terra /s’ha d’anar espolsant.
L’espolsar en terra /s’ha d’anar jugant.
Allà baix a l’Ebre.....
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5. Jocs de corda. La corda era generalment joc de xiques. Hi havia dues maneres de jugar: A la
barqueta, en què la corda sols feia mitja volta tornant pel mateix camí que havia fet, i A menar, en què la
corda feia la volta sencera. Els que vam explicar són: Al pasar la barca; L’Orisso; Una, dos y al
empujón; A la borratxana; Quisiera saber; Sal, sal i saleret; Se venden cerillas en el estanco; Agua,
pan, vino y tocino; La lluna, la pruna; El cocherito leré; El nombre de Maria; Soy la reina de los
mares; Patatín y patatón; Patinaba la niña en París; Don Melitón; El gallo, la gallina y el caballo;
Tengo unas tijeras; Al pasar por el puente; Pluma, tintero y papel; Tomate con arroz; Arroz con
leche; El cartero; La naranja.
Exemple:
Sal, sal i saleret. Cada jugador/a bota sis vegades i ix de la corda, mentre un altre s’incorpora a botar
sense perdre “comba”. Si no hi entra a temps passa a menar.
Sal, sal i saleret no té cames i està dret.

6. Jocs de corredor. Es tracta de jocs, generalment de xiquetes, en què les jugadores se situen en dues
files encarades deixant en mig un corredor, a través del qual passa la que paga. Solen ser jocs amables
en els quals el fet de pagar consisteix en eixir al mig, córrer de cap a cap el corredor i, quan acaba la
cançó, triar una companya que faça el mateix. Els que vam explicar són: Han puesto una libreria; La
xata melenguera; Queridísima amiguita; Una pulga y un ratón; Yo tengo un castillo; La señorita.....
Passemissi; En el jardín del Prado.
Totes les cançonetes que vam trobar es canten en castellà, tret d’una excepció: La xata melenguera, que
cantàvem amb una curiosa barreja d’ambdues llengües. La jugadora que paga va botant a ritme pel
centre del corredor i, en dir “huit, nou, deu”, “trico, trico, tric” i “lairó, lairò, jaqueta i pantaló”, es deté davant
de la companya que en eixe moment té al davant i ambdues fan moviments de cintura. També es juga
amb dues jugadores al mig del corredor que es creuen i fan els gestos corresponents en arribar als
extrems.
La xata melenguera, huit, nou, deu,
como es tan fina, trico, trico, tric.
como es tan fina lairó, lairó, jaqueta i pantaló.
Se pinta los colores, huit......

ISSN 1988-6748

Revista ANIMACIÓ núm. 28
con gasolina, trico....
con gasolina, lairó....
Y su madre le dice, huit....
quítate eso, trico....
quítate eso, lairó...
Que va a venir tu novio, huit...
a darte un beso, trico....
a darte un beso, lairó....
Por donde vas a misa, huit...
que no te veo, trico....
que no te veo, lairó....
Por un callejoncito, huit...
que han hecho nuevo, trico....
que han hecho nuevo, lairó...

7. Jocs amb pilota. Sols en vam trobar dos, que tenen una melodia molt simple. Són: Pomereta i Pa en
tortilla
Exemple:
Pomereta. La xiqueta llança la pilota a la paret una vegada en cada vers i l’empoma. Si supera la primera
dificultat, el joc va complicant-se: una palmada, dues palmades, una palmada per sota de la cama, una
palmada per sota de la cama i una altra per damunt, amb una sola mà, etc.
Pomereta / si fas pomes
me’n daràs / una arrova / i un cabàs.
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8. Uns altres jocs. Són jocs que no quadren en la classificació esmentada. Vam explicar: Tres navios en
el mar; Ferro, fusta; A la lluneta estic; El sereno; Quinito (o Chinito); Antón Pirulero; Bailad
mocitos, bailad; Burro calent; El orón; A por tí; No me l’encendràs; En una ringlera; Rampa al cul;
Teresa la marquesa; Si no balles no eixiràs; At xim bum bu; Tis, tistidor; Ferrer, ferrer; Quién hace
ese ruido; Peix torrat; Les claus del cel; A la zapatilla por detrás.
Exemple:
No me l’encendràs. Es tracta d’un joc per a xics majors. Un dels jugadors agafa un tió (una branqueta de
teia) sense flama i se’l posa al darrere, entre les cames, a manera de cua, mentre balla i canta.
No me l’encendràs / el tió, tió, tió.
No me l’encendràs / el tió per detràs.
Els altres jugadors, amb tions amb flama a la mà, intenten encendre-li’l.

9. Cançonetes d’escarni. De les moltes cançonetes que empraven les xiquetes i els xiquets per
amotinar-se els uns als altres, la més complexa és:
Renyida estic. Li la canta una xiqueta a una altra per demostrar-li que està molt enfadada amb ella.
Renyida estic, / renyida estaré,
en tota la vida / no t’ajuntaré.
Si véns a ma casa / merda te diré.
Mira-la com ve, / mira-la com corre,
li tinc una ràbia / que no la puc vore.
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10. Jocs de cartes. L’únic joc de cartes que vam trobar amb cançó és La gambarra, també dit la soteta
o la mona, depenent del poble. De la baralla de cartes es trau una sota que no siga la d’oros (ja que esta
és la gambarra, soteta o mona). Es reparteixen les cartes i els jugadors van fent parelles. El que es queda
amb la gambarra és el que ha de complir el càstig. Es barallen les cartes i van mostrant-se d’una en una.
Si ix l’1, el 2 o el 3, els jugadors amenacen el que paga dient: “un ull” “dos ulls” o “tres ulls.
Si ix el 4, 5 o 6 li toquen la barbeta mentre diuen en to humorístic: “Margarita”.
El 7 té lletra i música:
Set serà / la cadena arrastrarà
i a presili no anirà.
Tris, tras,/ agarra el cabàs / i ves-te’n a jaç.
Si ix una sota, que no siga la d’oros es canta:
Sota, carlota / empina la bota.
Si ix un cavall es dóna un cop a la mà de qui paga tot dient: “Cavall, coç i patà”.
Si ix un rei es canta:
Rei, vestit de burell
la calça cagà (o calà)
i el sombrero vell.
Quan ix la sota d’oros, mentre li peguen palmades a la mà li canten:
A la gambarra de missa major,
ella porta el manto del Nostre Senyor.
I s’acaba la partida.
En una altra versió, qui ha repartit les cartes es queda amb la gambarra i, quan creu que ja n’hi ha prou de
turmentar al pobre que ha pagat, diu “Sota en terra”, i el càstig para.
Per qüestions d’espai, com he dit abans, no és possible mostrar-vos més d’aquell treball del qual ens
sentim orgullosos. Sols dir-vos que els xiquets i les xiquetes del CEIP Blasco Ibáñez van fruir dels jocs i
que continuen jugant-hi. Si teniu interés a consultar el llibre o el DVD, estan a la vostra disposició a casa
nostra.
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El joc element natural d’animació
Àngel Gómez i Navarro,
director de l’Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals de la FJET-CV

CARRER I JOCS TRADICIONALS
El joc és el primer estadi evolutiu de la persona. Aquesta juga, en un principi, sense massa pretensions,
només per passar-ho bé, per gaudir del temps, de les persones i per gratificació pròpia, sense cap interés
per la part agonística (quan estic cansat, pare i recupere forces).
La majoria de vegades el caràcter tradicional del joc li ve donat per ser fill d’una activitat laboral o, d’altres,
per ser la mateixa activitat viscuda de forma competitiva.
En tots els casos per poder jugar sols feia falta un pacte: posar-se d’acord amb unes xicotetes regles, ja
que els instruments i el terreny de joc no estaven delimitats, i acordar, de vegades, com anaven a fer-se
les travesses

–molt importants per a la supervivència d’alguns d’aquests jocs (pilota, canut, birles, bola,

caixó...)
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En general, la forma de jugar és espontània i natural, per això el poble les assumeix com a pròpies sense
cap problema, encara que no sàpiga massa bé d’on han arribat o en quin moment començaren a
practicar-s'hi. Però també val a dir que, abans, els pobles tenien una altra realitat, una altra configuració
diferent de l'actual. Estaven envoltats de séquies, de camins de terra i pedres; tenien certs arbres
emblemàtics i horts lliures; les obres de construcció i rehabilitació d'habitatges tenien un altre aire, més
artesà; la calor i el fred tenien unes altres temperatures, diuen que plovia quan tocava; les tradicions
lúdico-religioses tenien més incidència en la vida del poble i les persones vivien una altra vida, una vida
en aparença més tranquil·la, sense tanta pressa.
I tot això s’havia de vèncer per poder gaudir del joc: es botaven les séquies, sense pensar en el salt de
longitud; es feia “arca”, sense pensar en el llançament de pes; es corria pels carrers i camins, sense
pensar batre cap marca olímpica; s’escalaven parets i arbres, sense pensar fer un vuit mil; es treien al
carrer certs jocs en determinada època de l’any, sense esperar els actes religiosos; es passaven hores i
hores jugant al carrer, sense pensar que el trànsit estiguera aturat per cap guàrdia o cap semàfor; jugaven
els més majors, sense haver d'esperar les vacances d’estiu per tal que la gent anara al poble a retrobarse amb les arrels. Així arbres, séquies, canyots, pedres, horts, camins, rius, cabanes casolanes, cantons
de carrer i altres elements naturals conformaven eixa “realitat natural” on les habilitats motrius de les
persones s’anaven modelant i desenvolupant, i on l’aprenentatge era tant per imitació com per errorencert (feedback), i on la presa de decisions, ja individual o de grup, incidia en la personalitat de l’individu
(no ha botat la séquia i s’ha perdut el joc), en la relació amb els amics de carrer..., i on la llibertat de les
persones, donada pels pares i per l'entorn (poble, illes de cases...) incidia molt positivament en el
desenvolupament integral del xiquet i de la xiqueta.
Però quan al poble s’ha anat acabant el carrer amb tot allò que significava, el joc popular, el de “tota la
vida”, s’ha deixat de costat i, a pleret, molts han desaparegut, engolits pel desenvolupament social i el
canvi de costums de la gent, i per la pèrdua d’identitat de les persones que marxaven del poble a la ciutat.

JOCS I ANIMACIÓ
Animar, des del concepte lúdic, és possibilitar, és fer una acció perquè les persones amb què volem
actuar reaccionen positivament i prenguen, en la mesura de les seues possibilitats personals i materials,
una actitud envers l’objectiu que volem aconseguir; objectiu que, en aquest cas, no és sinó jugar; passars'ho bé en companyia d’altres persones.
Però, com pot passar amb altres tipus d’actuacions, no sempre s’aconsegueix l’objectiu, ja que, per fer
que juguen unes persones, que, en la majoria d’accions que es facen, no coneguem, cal muntar un espai
que no és l’entorn natural del joc, del joc de carrer d’abans. El que sol fer-se és una recreació, la major
part de vegades amb material adaptat, perquè l’espai no és adient per al material amb què estaven fets
els útils de joc (fusta, fang...), o la ubicació no dóna resposta a l’acció de joc, perquè hi ha molt de trànsit
als carrers o els voltants del poble –on abans el jugar brollava d’una manera natural (era, pallers,
canyar...)– han perdut la seua fisonomia.
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Malgrat tot, el joc, encara és possible als jardins i en altres espais habilitats per a l’esplai, on les persones
es puguen moure lliurement. Però en aquests casos, la majoria de vegades sols veurem jugar a jocs en
què no calga material, i si en cal, serà una pilota o una trompa de plàstic, que no de fusta.
Així que si pensem en fer animació per a jugar a jocs de carrer, eixos que els majors diuen “de tota la
vida”, cal començar per presentar els elements, tot i que, com abans ja hem dit, la major part n'han sigut
habilitats: la tella ha sigut substituïda per un tros de goma; el terra, per una lona sobre la qual es marca el
quadre de joc; les monedes, per elements de goma o per xapes que en fan el paper, i el mateix ocorre
amb molts altres objectes..., perquè abans les persones solien fabricar-se els seus útils de joc i eixien al
carrer a jugar amb l'orgull de fer-ho amb els seus propis joguets.
Amb tot, i tenint present les dificultats que en el dia a dia podem trobar-nos en dir a un xiquet o a una
xiqueta que anem a muntar una paradeta de jocs de carrer i veu que no tenim pilotes, ni maquinetes
digitals, encara és més difícil mantindre'ls en el joc quan, al cap d’una estona, ens pregunten què rebran si
hi juguen (trofeus, regals...) o quan escoltem que s'avorreixen, normalment, en castellà: “me aburro”.

PROGRAMA “REPACULUVA”
Continuem, sense perdre l’ànim... L'Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals de la Federació de Jocs i
Esports Tradicionals de la CV, l’any 2003 posà en marxa el programa anomenat Recuperació del
Patrimoni Cultural Lúdic Valencià, conegut com a REPACULUVA, el qual té com a finalitat la recuperació i
promoció dels jocs de carrer, i entre altres activitats que porta a terme està el Festival de Jocs
Tradicionals, un festival muntat en forma de circuit, on les persones que hi participen poden descobrir jocs
que no coneixen o tornar a gaudir dels jocs de la infància o la joventut, i que, malauradament, l’evolució
del carrer i de la societat en general ha arraconat.
Tenint present les paraules que donen nom al programa, l’Escola n'analitzà el significat i batejà el
programa amb una consciència clara i inequívoca del que calia fer:

•

recuperar allò que havíem constatat que en un moment donat era al carrer i fins
i tot li donava sentit com a lloc de trobada i de relació a nivell intergeneracional, ja que
en el mateix joc es podia veure jugar persones de diferents edats; cadascuna jugant
d’acord amb la seua realitat, sobretot econòmica.

•

un patrimoni del poble, però tenint també en consideració com es jugava, com
es muntava el joc, quin era el pacte que tothom havia de respectar. Així, tenim accions
de joc en què sols podien jugar segons l'estat civil: casat/ada o solter/a, sense importar
la classe social.
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•

cultural, perquè el joc és cultura, una cultura cultural, alhora que constructiva1.
Cultura que les persones fan seua, generació darrere generació, i que projecten cap el
futur amb intenció que les noves generacions la perpetuen malgrat que mai no van
tindre la necessitat d’escriure el que feien ni com ho feien, car s’aprenia mitjançant
l’observació directa i en ocasions començaven a jugar anant de “suro”, i, així, sota eixe
paraigües, la persona anava aprenent fins que, arribat el moment, era autònoma i podia
anar tota sola per la vida. Les persones, havent conegut el passat, feien, conscientment
o inconscientment, transformacions en el joc per tal d’adaptar-lo a la nova realitat,
sobre tot de l’entorn.

•

lúdic, pel que fa al seu significat d’entreteniment, de joc no agonístic en què
quan la persona està cansada es retira i, si vol, pot tornar a jugar en qualsevol
moment..

•

pel que fa a valencià, està utilitzat com a cognom i sols ens val per a definir les
modalitats o formes de jugar dels pobles de la nostra comunitat, ja que qualsevol joc és
del món, i fins i tot, els jocs que es juguen a les nostres terres, malgrat tindre el mateix
nom, en moltes ocasions no es juguen igual, o, jugant-se igual, són coneguts amb altre
nom.

Així el programa REPACULUVA, des del moment de la seua presentació ha recorregut la majoria de les
terres valencianes i fins i tot ha eixit fora les nostres fronteres, i és reconegut a nivell internacional.
Jocs com birles, canut, llançament al set i mig, caixó, llançament de bola a braç, llançament de barra,
sambori, cèrcol, i molts altres han sigut i són portats per places i carrers pel monitors de l’Escola; però, per
donar la informació tal com és, encara tenim la sort de disposar de pobles que en dates assenyalades
trauen els seus jocs al carrer i mantenen viu, encara que siga un dia a l’any i, la majoria de vegades, per
motius de festes religioses, el seu patrimoni cultural lúdic.

LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES
En cada poble, el fet de jugar ha estat unit a la seua realitat, tant física com humana. Pel que fa a
l’aspecte físic, el poble cal considerar-lo com una entitat amb vida pròpia, vida que les persones han
d’assimilar, segons el moment, perquè la fisonomia pobletana canvia dia a dia: al carrer tenim molta arena
perquè estan d’obres, una arena que en unes hores o en uns quants dies desapareixerà de la via; però,
mentre estiga a disposició de les persones que hi vulguen jugar, poden quedar per jugar fora del castell.
Això era abans, perquè a hores d’ara eixa realitat ha canviat, i l’arena la descarreguen dins de sacs i el

1

Ezequiel Ander-Egg. Metodología y práctica de la Animación Sociocultural. Instituto Ciencias
Sociales Aplicadas. 1983.
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perímetre de l’obra està tancat. Quan es conreava cereals o llegums, els pobles estaven envoltats d’eres
on es feien cabanyes, s’hi ballava la trompa, s’hi jugava a tallar terreny, etc.
Pel que fa a la realitat humana, jugar a alguns jocs, en moltes ocasions, depenia que una persona
determinada traguera els elements al carrer. Fa uns quants anys, per exemple, vaig trobar, a Torre
Endoménech, que en festes només es podia jugar a birles si el senyor Daniel era al poble: sols hi tenien
un joc de birles i era propietat d’aquest senyor.
Eixa realitat, com hem apuntat, ha canviat molt i ara els carrers ja no són el que eren; l’estil de vida ha
sigut capgirat per les tecnologies, tan noves com velles; el trasllat de la gent del poble a la ciutat; els nous
conceptes econòmics, i altres qüestions, han fet que el joc tradicional haja perdut participants i, sense
ànim d’apuntar –com diu la dita– que els temps passats foren sigut millors, sí que podem constatar que
s’ha perdut una relació natural i directa entre les persones, sobretot a nivell intergeneracional, que era
molt útil, perquè el saber casolà era transmès mitjançant una cadena ferma i sense embuts, ja que qui
jugava ho feia bé, amb ganes, i qui feia trampes era foragitat del joc i assenyalat per a sempre, cosa que li
portava problemes per tornar a jugar.

JOCS
Amb tot, al llarg de la nostra recerca hem trobat pobles que encara juguen, d’altres que recorden haver
jugat i, per desgràcia, molts que no recorden els jocs que les persones gaudien al carrer. Segons la
fisonomia a la qual hem fet ressenya, els jocs que més s’han jugat als nostres carrers són: en primer lloc,
la pilota i les birles, que van de la mà; a prop tenim el canut, el llançament de bola i el llançament de
barra; el caixó, el llançament al set i mig; el cèrcol, traure xapes del rogle, tallar terreny, l’arrimaeta i molts
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altres es poden veure, com ja hem apuntat, i prenen el carrer si alguna persona desperta la memòria
col·lectiva i posa a l’abast del poble els elements de joc.
Un apartat que cal tindre present per a parlar amb coneixement és el del nom del joc, perquè pot passar
que, al preguntar en un poble per un joc, ens diguen que no s’hi ha jugat mai; però, al presentar l’acció
pròpia, potser ens confirmen que sí i que el nom n’és un altre. Tot seguit presentem una llista per donar a
conéixer els noms dels jocs i, alhora, ajudar a obrir la ment d’aquelles persones que creuen que un joc
determinat sols es juga al seu territori, quan, com ja hem dit, el joc és universal i el que el fa distint en
cada poble és la manera de jugar-lo.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

birles – bitlles - mirlos
canut – calitx – tanga i ploms – caliche – cartucho
escampilla – pic i pala – bòlit – pique – estornija – dali
tallar terreny – navaixeta – hinque – tatxa
bufos – xapes – rolde
cèrcol – rulancha – aro
pilota – a rebot – galotxa – llargues
cursa – carrera del pollo
corda – comba – saltar
xurro va – xurro, mediamanga, mangotero
caixó

A continuació farem la presentació dels jocs que hem apuntat, tot convidant les persones a jugar-hi de
nou.
* Birles: tenim sis elements grans, anomenats birles, i tres menuts coneguts, entre d’altres, com a motxo,
mazo, palet, mirla, bitllot; des d’una distància pactada, es fan fins a tres llançament de motxo; per a
guanyar cal tombar cinc de les sis birles, deixant-ne una dreta, cosa que s’anomena ‘bona’, ‘feta’, ‘cares’.
* Canut: damunt d’un cilindre d’uns 10 - 15 cm es posen les monedes acordades i, des de la distància
acordada, es llancen unes telles o xapes per intentar tombar el canut i guanyar les monedes que estan a
sobre. Depenent del poble, les monedes es guanyen deixant la xapa més pròxima d’elles que del canut, o
llançant el canut fora del rogle.
* Escampilla: amb un bastó d’entre 50 i 70 cm de llargària, o una pala d’uns 4 cm d’amplària i 50 cm de
llargària i un bastó menut (escampilla / pic / bòlit) d’entre 8 i 13 cm de llargària; l’objectiu del joc és distint
segons el poble: llançar el pic al més lluny possible amb un nombre determinat de colps; intentar que
l’equip contrari no l’agafe i fer el màxim recorregut, o posar el pic dins del lloc marcat.
* Tallar terreny: al terra es marca un quadre que es parteix pel mig i cada meitat és d’un jugador; els
jugadors, segons l’ordre acordat, llancen el clau o navalla per intentar clavar-la al terreny del contrari i a
continuació traçar una línia que, passant pel punt marcat, partisca el terreny i tot seguit preguntar-li quina
part vol. Si falla per no clavar la navalla o xafar ratlla al partir el terreny, perd el torn. Així continua el joc
fins que una de les persones es queda sense espai.
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* Bufos: hi podem jugar amb bufos o xapes, que tot seguit expliquem. Si són bufos, cal preparar-los:
s’agafen cartes de baralla, es tallen per la meitat i, segons si són pollisos o figures, tenen valor d’un o de
dos punts. Si s’hi juga amb xapes, el valor s’acorda segons la marca de refresc. Quan es reuneixen les
persones per jugar, cal fer un rogle d’uns 50 cm de radi, dins del qual cadascú fica la posa i té l’útil de
llançament (tacó o tella). A continuació, i per posar ordre als jugadors, es llança a ratlla; tot seguit, des de
la ratlla, cada persona llança per intentar traure bufo o xapa; si ho aconsegueix, des d’on s’ha quedat el
tacó o tella, torna a tirar; si falla perd el torn. Així continua el joc fins que no queden xapes o bufos dins del
rogle.
* Cèrcol: en algun temps els xiquets anaven al ferrer del poble per tal que els fera el cèrcol i la guia,
temps abans eren els ferros dels tonells de vi, i després les rodes de bicicleta a les quals havien llevat els
rais. El joc era d’allò més fàcil, portar el cèrcol per places i carrers i arribar primer al lloc marcat.
* Pilota. Amb el cognom de valenciana té moltes modalitats, jugada tant al carrer (llargues, galotxa, a
rebot, perxa) com al trinquet (escala i corda) o al frontó (frontó curt). Pilotes de drap, de badana o de
vaqueta, segons juguen afeccionats o professionals. Sempre amb molta rivalitat entre els pobles i
jugadors que arrossegaven seguidors allà on tenien cartell. Llocs mítics de joc i noves tecnologies que ara
fan costat, sobretot a la modalitat de trinquet, per tal de no perdre la identitat que pel anys 70 del segle
passat tingué una caiguda molt significant de seguidors.
* Cursa: molts són els pobles que per festes feien i fan les seues curses: a peu o amb animals; a l’ermita,
al voltant del poble: la curta, la mitja i la llarga; per categories socials: mossos i casats; amb noms
concrets: del pollo, de la joia. Curses que no tenen més secret que arribar el primer a la meta.
* Corda: la corda tal vegada era la regina del joc, sobre tot en temps de Pasqua: botar (barqueta, per
dalt), estirar, nugada (gos morredó), són modalitats que xiquetes i xiquets compartien i, segons qui
manava o era l’ama, l’avís feia canviar de forma de joc i en un primer moment provocava un aldarull i
protestes de les persones que no se’ls donava bé la nova modalitat.
* Xurro va: un grup de persones (entre 4 i 6) ajupides i entrellaçades per les cames esperen la pujada al
seu llom de l’altre grup. Aquests al crit de “xurro” van pujant damunt dels ajupits; quan tots estan al lloc un
dels que està damunt recita allò de “xurro, mediamanga, mangotero, què és” o una recitació pareguda;
quan acaba, marca en el dit la part que hi pareix (falanges del dit). Els que estan amollats han d'endevinar
on està el dit; si és així, es canvia el lloc que cada equip ocupa, en cas contrari qui paga continua ajupit.
* Caixó: si dels jocs esmentats es difícil datar-ne l’aparició en els nostres pobles, quant al joc del caixó es
pot afirmar que començà a jugar-se quan es conreà la taronja i aparegueren els caixons de fusta per a
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transportar la collita. Ara, amb la nova tècnica i material de recollida de la taronja, els caixons han
desaparegut i el joc, de manera natural, s’ha deixat de jugar. Era molt senzill: la boca del caixó es posava
de cara els jugadors, cadascun tenia 3 monedes per a tirar i intentava deixar damunt de les fustes el
màxim nombre de monedes.

EL PACTE
No vull acabar sense parlar de la paraula més bonica que té el joc. El pacte és la part prèvia del joc on la
paraula és la protagonista i les persones acorden la zona de la qual no val eixir, o on no val entrar, qui va
de suro, a quant és la partida, quantes persones jugaran en cada equip, i tot allò que farà possible que
tots juguen amb les mateixes condicions. Si en un moment donat les persones no estan còmodes en la
fórmula pactada, caldrà canviar-la; però el joc, malgrat ser el mateix, serà distint i el resultat que abans
s’ha donat serà anul·lat perquè començarem de nou.
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Els jocs tradicionals i els valors culturals
Joan Ortí Ferreres,
doctor en Didàctica de l’Educació Física, professor de la Universitat Jaume I,
formador de monitors i animadors de temps lliure i especialista en jocs
Correspondència: joanorti.edu@gmail.com

Introducció
El joc tradicional és una tipologia de joc que ha format part de la cultura dels pobles. Des de sempre s’ha
practicat i desenvolupat en un territori i, de tant en tant, s’ha expandit i evolucionat quan ha entrat en
contacte amb altres territoris i cultures. Actualment, podem constatar que el joc tradicional està assetjat
per altres manifestacions lúdiques que colonitzen els territoris i que el fan desaparéixer.
L’educació en el lleure pot utilitzar el recurs del joc tradicional per educar al jovent, perquè passe una
bona estona amb els companys, però també per fer-lo reviure, conservar-lo i, amb ell, totes les
connotacions etnogràfiques que comporta.

Conceptualització
En el món del joc, en ocasions, s’empren diferents paraules, com ara jocs populars, jocs autòctons, jocs
del món, jocs multiculturals, etc. per definir aquells jocs que són practicats al carrer i que tenen una menor
o major difusió. Aquest conceptes, en ocasions són utilitzats de forma arbitraria i sense atendre al que
volen considerar, per això convé, de primer, categoritzar i clarificar els conceptes. Així, trobem i
considerem:
•

Joc popular. Sota aquest concepte podem trobar dues formes d’interpretació. Una primera, seria
entendre com popular aquell que té molt difusió. Una segona forma seria la interpretació de
popular com joc de poble diferenciant-lo del joc de la burgesia, la noblesa, la reialesa, etc.

•

Joc autòcton. Jocs que ha nascut en un determinat lloc, de forma que té una localització
temporal i espacial fixa i definida. Té una difícil determinació, perquè en moltes ocasions no
sabem on va nàixer aquest joc/esport.

•

Joc intracultural. Joc que està integrat i difós en una determinada cultura i que, per tant, en
ocasions comporta elements culturals propis.
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L'uloq (Uzbekistan) o buzkashi (Afganistan) és un joc practicat a les regions del centre d’Àsia
perquè eren tribus que tenien un gran domini del cavall

•

Joc multicultural. Aquell joc que pot estar integrat dins d’alguna altra categoria, però que té com a
característica que es practica en moltes cultures.

El joc del cantalet o les 5 pedretes. Aquest joc, conegut al territori espanyol, es juga arreu del món

•

Joc intercultural. En ocasions es defineixen els anteriors com jocs multiculturals; tanmateix,
considerem que, atenent a la vessant “inter” podríem considerar que són jocs que van aparéixer
en algun lloc, però que s’ha anat difonent, modificant-se, adaptant-se, etc. I que, per tant, formen
part de moltes cultures.

•

Joc tradicional. Amb aquest concepte considerarem aquells jocs que s’han transmés de
generació en generació per via oral. Alguns d’aquests jocs, com a conseqüència de la seua
popularització o a causa del risc de desaparició, acaben institucionalitzant-se i transformant-se
en esports tradicionals. El joc de la pilota valenciana, en les diferents modalitats, podria ser un
exemple d’un joc tradicional que es va popularitzar i es va transformar en esport. D’altra banda,
el joc de les bitlles s’ha institucionalitzat i s'ha transformat en esport per evitar-ne la desaparició;
per poder formar part d’una estructura competitiva, en campionats i regulada, s’han creat
modalitats autonòmiques i han desaparegut les varietats locals, de forma que les persones
tingueren més interés en la seua pràctica.
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Joc tradicional

Esport tradicional

Sorgeixen de baix i són creats i practicats pel poble

Sorgeixen de dalt; és a dir, d’una federació, institució...

Poca reglamentació, flexible, creada pels participants.

Reglamentació i institucionalització del joc tradicional

Estructura oberta amb possibilitat de variar les normes,
sense limitació temporal…

Estructura tancada.

Comunicatiu, creatiu, espontani, intranscendent

Alienant, transcendent, repercussiu.
No espontani, establert, transcendent,

Festiu i lúdic

Competitiu

Aspectes que caracteritzen el joc i l’esport tradicionals. Modificat a partir d’Olaso (1999)

El joc tradicional i els valors culturals
El joc tradicional no pot obviar les característiques culturals d’on es desenvolupa i practica. Així, degut a la
vinculació amb l’entorn, el joc tradicional representa una verdadera funció social. Els nens imiten els jocs
dels seus avantpassats, creen el jocs en funció del material que troben al seu voltant, utilitzen paraules
d’aquella cultura, desenvolupen habilitats que els faran falta per al seu futur dins d’aquella cultura, etc.

Segell del Correu Filatèlic Espanyol (2009) d’un tapís de Goya del s. XVIII amb nens jugant a bitlles

Per a G. Jaouen (2001), president de l’Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals (AEJST), els
jocs tradicionals “representen un espai de valors socials que en moltes ocasions ha tardat molts anys a
trobar un equilibri amb el seu entorn. El seu resultat és més ponderat, la victòria menys important, igual
que també ho és la derrota. El desenvolupament de la partida encara és viscuda com un element central
de la festa popular”.

ISSN 1988-6748

Revista ANIMACIÓ núm. 28
Tot i aquesta importància del valor simbòlic i cultural del joc tradicional, actualment apareix una gran
oferta comercial i una tendència globalitzadora que fa que les formes lúdiques tradicionals i també les
joguines, perden importància en favor de les formes lúdiques i les joguines creades en llocs llunyans i
remots sense cap tipus de vinculació amb la societat que els acull. El mateix succeeix amb l’esport.
L’aparició de l’esport modern, de gran difusió pels mitjans de comunicació, comporta la desaparició
d’aquells jocs practicats als pobles des d’èpoques remotes.
Per tant, el joc tradicional ha de ser protegit per evitar la seua desaparició en benefici d’altres formes
lúdiques més “modernes” o més populars, però que provenen, sovint, de llocs llunyans.
La importància de la preservació del joc tradicional també es pot estendre a altres manifestacions lúdiques
i elements folklòrics i tradicionals, com ara les danses i balls tradicionals, els contes populars, la cultura
musical tradicional i les tradicions festives.
Totes aquestes manifestacions lúdiques de caràcter tradicional també estan relacionades amb el medi en
què es desenvolupen i, per tant, també transmeten valors, sentiments i altres elements culturals propis de
la cultura en què viuen.

Desaparició del joc tradicional
Encara que és difícil caracteritzar els motius que ho provoquen, si que pareix que hi ha unes causes que
fan que el joc tradicional estiga en desús o que no tinga tant de valor com n'ha tingut fins fa unes dècades.
Entre les causes que poden provocar la seua manca de pràctica trobem:
-

La disminució del nombre de persones per unitat familiar

-

La modificació dels entorns

-

El canvi d’habits lúdics

En l’actualitat, la famílies han involucionat quant al nombre de persones per unitat familiar. No fa massa
dècades qualsevol família tenia més de tres fills, de forma que era fàcil trobar gent amb qui jugar, amb qui
compartir els materials, etc.
La modificació dels entorns, com els carrers, les places, etc. també han fet que el joc tradicional haja
minvat. Dècades enrere els carrers no estàvem enquitranats, no hi havia vehicles a motor, hi havia una
major seguretat al carrer, etc. Tots aquests elements feien que els infants pogueren sortir al carrer i jugar
amb els veïns i altres xiquets que s’hi acostaven. A més a més, en el joc participava gent de totes les
edats, però es tenia una especial consideració per aquells xiquets més menuts, de forma que era habitual
dir que “eren de sucre”, és a dir, que no podien pagar.
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En relació a la modificació de l’entorn, també trobem que les llars actualment disposen de llum, de forma
que es fa molta vida dins de la llar familiar. Abans, com que no hi havia electricitat, les persones feien
molta més vida de carrer, cosa que afavoria la participació i la convivència fora de casa.
Respecte al canvi d’hàbits, trobem les principals consideracions quant a les activitats que desenvolupen
les persones en el seu temps lliure i quant als avanços tecnològics. Així, en relació a les activitats, cada
vegada es practiquen més activitats esportives d’origen forani, com el futbol, el basquetbol, el pàdel, etc.
Així mateix, els avanços tecnològics, com video-jocs, reproductors de música, consoles, tot el repertori de
programes informàtics que pot tenir un mòbil, etc., fan que moltes vegades les persones visquen l’oci amb
soledat, ja que s’entretenen i juguen en solitari aprofitant les novetats tecnològiques.

L’educació en el lleure i el joc tradicional
El lleure és aquell temps que les persones dediquem lliurement als propis interessos i aficions.
Dumazedier (1976) considerava que el lleure tenia tres funcions:
•

Diversió

•

Descans

•

Desenvolupament de la persona

Per tant, el lleure forma part de l’educació no formal de la persona.
El joc tradicional pot aportar molt al temps lliure, especialment, als nens i adolescents. El joc tradicional
pot afavorir les relacions socials, atés que els participants han de pactar les normes, establir uns criteris
de joc comuns, etc. També pot contribuir al desenvolupament de les habilitats motrius i capacitats físicomotrius mitjançant una forma lúdica, ja que els participants podem millorar la forma de desplaçament, el
salt, el llançament, la recepció, etc., i també la velocitat, la resistència, la força, la coordinació, l’equilibri,
etc. Aquestes habilitats i capacitats poden millorar de forma indirecta: els participants no són conscients
d’aquestes millores, ja que simplement juguen per passar-ho bé i gaudir d’un temps lliure.

ISSN 1988-6748

Revista ANIMACIÓ núm. 28
En relació al valor etnològic, el joc tradicional també pot aportar molt a l’educació del lleure. El
coneixement dels costums socials de la societat on es desenvolupa, l’aprenentatge de la llengua,
l’adequació i manipulació d’estris, utensilis i materials, el respecte al medi natural, l’aprenentatge de valors
socials, etc. són elements que formen part d’un patrimoni etnològic i que, en ocasions, gràcies al joc i al
joc tradicional, poden ser reproduïts i conservats per les noves generacions.

EXPRESSIÓ

LOCALITZACIÓ

SIGNIFICAT

Ser el rei de les birles

Maestrat-Montsià

Quan algú és molt cregut i autosuficient

Plantar les mirles

Maestrat

Dir les coses seriosament i tal com són, posant ordre

Més xalat que un joc de
bitlles

Empordà

Molt alegre

Anar de bòlit

Comunitat Valenciana

Anar de pressa sense tenir cura

Venir el pic a l'escampilla

València

Arribar l'oportunitat o bona ocasió d'una cosa

Donar més voltes que una
ventureta

Maestrat - Plana

Canviar constantment de pensament

Cantar les 40.

Comunitat Valenciana

Posar-se seriós dient les coses

Posar les cartes damunt la
taula

Maestrat

Dir totes les opcions que poden haver-hi

Me mareges com un trompo

Maestrat

Canviar constantment de pensament de forma que
l’altre no sap el que vol

Anar més sol que una
milotxa

Montsià

Anar algú a soles, sense companyia.

Estar com una milotxa

Montsià -Maestrat

Algú que està plantat, de qualsevol manera, de
manera descurada.

Tenir la pala foradada

València

Ser un mal jugador de pilota o no donar-ne una

Tot se'n va entre pilotes i
marxadors

Comunitat Valenciana

Els beneficis no són els esperats i són superats per les
despeses

Comunitat Valenciana

Quan la seua personalitat reuneix un cúmul de
defectes

Jugar-li-la a algú

Diferents indrets

Enganyar algú

Fer diana

Diferents indrets

Encertar

Donar fil a l'estel

Mallorca

Donar facilitats o permís a qualcú de fer el que vol

Donar fil a la milotxa

Baix Maestrat

Simular conformitat

Té més faltes que una pilota

Expressions relacionades amb alguns jocs tradicionals i el lloc on han estat recollides

Però no només el joc tradicional aporta a l’educació en el lleure, sinó que l’educació en el lleure també pot
aportar al joc tradicional. L’aportació més important, i ací està la veritable importància de monitors,
animadors i educadors, radica en el fet que l’educació en el lleure dóna una oportunitat per desenvoluparse, per créixer, per conservar-se, per expandir-se, evitant-ne així la desaparició. Actualment, molts jocs
tradicionals desapareixen per la introducció d’altres modalitats lúdiques, fonamentalment, esports d’origen
anglosaxó que han tingut una major presència en els mitjans de comunicació i que, gràcies a esta difusió i
a una major repercussió, provoquen que xiquets i adolescents els practiquen i deixen de banda els propis
de la cultura, atés que els primers són considerats moderns, actuals i divertits, mentre que els altres són
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considerats antics, passats de moda i avorrits. Un exemple molt clarificador són les activitats lúdiques que
trobem en un pati d’escola. Si ens fixem podem observar com, actualment, tots els xiquets juguen
fonamentalment a pilota, imitant els jugadors de futbol, un esport que té una presència massiva en els
mitjans. És més, les mateixes autoritats educatives són les que, quan construeixen algun complex
educatiu, l’equipen de porteries de futbol sala i de cistelles de basquetbol, dos esports que procedeixen
d’altres cultures i que tenen un gran repercussió a nivell mundial i en els mitjans de comunicació.
Afortunadament, en les escoles de recent creació d’algunes comunitats autònomes també s’obliga a
construir instal·lacions esportives per a esports tradicionals d’aquella comunitat, com ara frontons per a
jugar al joc de pilota. Tot i aquest fet simbòlic, les escoles no s’equipen d’instal·lacions per a jugar al joc
de les bitlles, un joc amb molta difusió de determinats territoris; d'espais per a jugar al joc del dòlit (bolidali, pic i pala, etc.), també molt difós en alguns territoris, etc. Per tant, els estaments governamentals
també han col·laborat en la pèrdua i desaparició dels jocs tradicionals.
Però, per a difondre el joc tradicional, també cal tenir persones formades, coneixedores de la importància
de la funció social i motora del joc tradicional, del seu valor cultural en les societats on va nàixer i es va
desenvolupar.
Finalment, l’estudi de la cultura lúdica d’un poble també pot afavorir la preservació del joc tradicional per a
les futures generacions. Un exemple el trobem a Sant Mateu, on, amb la col·laboració dels veïns i les
associacions del poble, i mitjançant les fonts escrites i, fonamentalment, orals, s’ha fet un llibre anomenat
El joc i la tradició lúdica de Sant Mateu al s. XX, en què es recuperen els jocs i les manifestacions
lúdiques desenvolupades a la població i que estan categoritzades en 3 grans grups: els jocs jugats durant
la primera meitat de segle; els jocs desenvolupats del 1950 al 1970, i finalment, els jocs desenvolupats en
l’últim quart del s. XX.

Conclusions
El joc tradicional és un recurs que s’ha de preservar perquè hi van una part del trets identitaris d’una
cultura o territori; però, al mateix temps, és un recurs fantàstic per a ensenyar i jugar a les escoles, a les
escoles d’estiu, als casals i en el dia a dia, atés que té valors educatius molt positius, com ara el respecte,
la col·laboració, etc.
L’educació en el lleure té en el joc tradicional un recurs de gran magnitud que, a més a més, requereix
materials molt bàsics que podem trobar habitualment en l’entorn més proper i que, habitualment, no tenen
cap cost, cosa que facilita la seua introducció en el món del lleure i l'animació.
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Retrobem-nos jugant. Jornades escolars a Castelló.
Recuperació de l’espai lúdic castellonenc
Joan Josep Trilles i Font,
llicenciat en Humanitats i director en Temps Lliure,
membre de l'Institut Municipal d’Etnografia i Cultura Popular de Castelló

JOCS TRADICIONALS
Si busquem al diccionari la paraula JOC, trobarem que es tracta de l’acció de jugar, i jugar és passar el
temps amb alguna cosa amb el simple objectiu d'entretenir-se, passar-ho bé.
Aquesta acció ha format part de la cultura humana des dels primers temps i ha permés, de forma
indirecta, la supervivència de l’espècie. Així, quan l’ésser humà juga a jocs de persecució, a jocs
d’amagar-se, a jocs de llançament, etc. està desenvolupant les seves habilitats motrius, les capacitats
físiques i les capacitats intel·lectuals. És a dir, l’ésser humà utilitza el joc per a desenvolupar les facetes
cognitives, afectives, socials i motrius.
Dins del món del joc trobem una tipologia de joc que té un marcat caràcter cultural i que rep el nom de joc
tradicional. Aquests jocs formen part de la cultura immaterial que hem heretat de les generacions
anteriors, fonamentalment, mitjançant la tradició oral.

Alguns

jocs

tradicionals

han

estat molt arrelats a casa nostra,
al nostre poble, a la nostra
comarca i, per tant, han sigut
molt populars, tot i que uns
quants han acabat desapareixent
com a conseqüència de l’aparició
o introducció d’altres activitats
lúdiques, sobretot de caràcter
esportiu,
Bolos aragonesos

que

els

han

anat

reemplaçant. La modificació dels

espais de jocs, del nombre de membres de les unitats familiars, etc. també són factors que fan que hi
haja una evolució de la cultura lúdica.
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Aquests

jocs

tradicionals,

doncs,

són

considerats com un bé cultural i patrimonial
que mereix ser preservat, protegit i admirat
sense perdre mai el seu aspecte lúdic.
Com ens contà el professor Àngel Gómez,
director de l’Escola Autonòmica de Jocs, “Els
jocs tradicionals són la cultura lúdica del
poble transmesa de generació en generació.
Quan un joc ja no és al carrer mor, i amb ell,
també mor el poble. Els jocs de carrer han
Bitlles valencianes a Albocàsser

servit per a mantenir la llengua del poble”.

Així doncs, el joc forma part de la cultura lúdica d’un poble i es transmés de generació en generació d’una
manera natural. Les persones coneixien el joc i el feien seu per haver-hi jugat. No calia escriure per
donar-lo a conéixer.
El coneixement d’aquest patrimoni lúdic és, sens dubte, útil no sols per a entendre la festa, sinó també per a
potenciar-la, dinamitzar-la, donar-li contingut i coherència dins del context en què es desenvolupa, on el joc
tradicional pot tenir un paper destacat.
La major part dels jocs tradicionals no utilitzen
materials o, si ho fan, utilitzen materials de joc
simples, com pedres, bastons, terra, guix, etc. Aquest
fet possibilita que els jocs puguen ser practicats per
gran part de la humanitat amb diferents variants,
versions i característiques i adaptar-se als elements
propis i culturals de cada cultura. Però, l’aparició
actual de materials de joc sofisticats, com pilotes i
d’altres de caràcter tecnològic, fa que la tipologia
lúdica dels nostres xiquets i xiquetes s’haja modificat.
Actualment, als patis de les escoles es veuen els
xiquets jugant a pilota imitant els esports que tenen
una major difusió als mitjans de comunicació i que,
habitualment,

han

vingut

d’altres

cultures,

preferentment de caràcter anglosaxó.
Aquesta estandardització dels jocs fa que es limite la
creativitat; ja que les regles, la forma de joc i les
limitacions estan marcades pel mateix joc, c osa que
fa que hi haja una manca de pacte, de valorar com
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s’acaba, d’integrar els més menuts per jugar junts, etc. En el joc tradicional això no passa. Els jugadors
pacten les normes, com acabar, i faciliten la participació de més companys de diferents edats, etc., per
tant, afavoreixen la comunicació, la creativitat i la relació social entre els participants.
En l’exposició tractem els jocs tradicionals, molts
dels quals, tot i tenir un marcat caràcter cultural, es
juguen en diferents indrets atenent el procés de
difusió cultural i d’intercanvi que s’ha produït entre
diferents cultures. Un exemple d’aquesta semblança
lúdica pot ser el joc conegut en determinats pobles
de la comarca dels Ports amb el nom de “pic i pala”,
que també es juga al Maestrat, on rep noms com
“dòlit”, “boli”, o a la Plana de Castelló, on també juga
i es conegut com “jugar al boli”.
Boli, bèlit, pic i pala, dòlit, escampilla, bilarda...
Així doncs, conclourem que cada joc tradicional té el mateix nom propi, i que cada poble li dóna el
cognom, la particularitat.

Recuperació del patrimoni cultural lúdic valencià
La Federació de Jocs i Esports Tradicionals
de la Comunitat Valenciana, a través de
l’Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals, i
dins de l’apartat CARRER DE JOCS del
programa

RECUPERACIÓ

PATRIMONI

CULTURAL LÚDIC VALENCIÀ, fa arribar a
tots

els

promoure

ajuntaments

l’oportunitat

i

valor

posar

en

els

de
jocs

tradicionals, aquells que es jugaven a les
places i carrers dels nostres pobles, i que
els majors diuen “de tota la vida”. Jocs com
birles, canut, llançament al set i mig, traure
xapes, trompes, arrimaeta i molts altres,
que formen part de la nostra cultura lúdica.

Publicació de jocs a Alacublas (Els Serrans)

L’Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals, per tal que les persones puguen gaudir dels jocs i fer de la
seua pràctica una activitat esportiva, siga a nivell de recreació siga a nivell de competició, planteja,
entre altres actuacions, l’habilitació de zones de jocs, que tant es pot fer en zones de nova construcció
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com en parcs i jardins consolidats. Els jocs seran distribuïts de manera harmònica per tal de poder
jugar un temps a tots els jocs que puguen habilitar-se a la zona.

Jornades escolars a Castelló. Recuperació de l’espai lúdic castellonenc
Introducció
Organitzades pel Patronat d’Esports i
l’Institut Municipal d’Etnografia i Cultura
Popular de l’Ajuntament de Castelló de
la Plana, amb monitors de la Secció de
Jocs-Esports

Tradicionals

de

la

Federació Colles de Castelló, són unes
jornades dirigides a xiquets i xiquetes de
3r, 4t i 5é de Primària, de tots els centres
educatius de Castelló. Tenen lloc al Parc
de Jocs Tradicionals “El Boli” i compten
amb 50/100 participants al dia.
Retrobem-nos jugant a Castelló
Els infants hi retroben les seues arrels i descobreixen les tradicions pairals jugant als jocs tradicionals
ubicats al parc, dins del programa de la Recuperació del Patrimoni Cultural Lúdic Castellonenc de l’Escola
Autonòmica de Jocs Tradicionals.

Material
Els jocs es porten a terme en un lloc adequat, al Parc de Jocs Tradicionals de Castelló de la Plana, al
costat del Segon Molí. L’organització, a més dels monitors, aporta els materials bàsics per a poder jugar.
El circuit té 18 zones de jocs, cadascuna amb el corresponent cartell explicatiu de què s'hi pot jugar.
Arrimar a la paret. Des de la ratlla marcada, i per ordre, s'ha de llançar la xapa o la moneda cap a la
paret, intentant que quede més a prop de la paret que la resta. Qui ho aconsegueix, suma 1 punt. Guanya
la partida qui primer arriba als punts acordats abans de començar.
Un llançament fi,
sense rebot de paret,
segur que quedes el primer.
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Parc de Jocs Tradicionals “El Boli”
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Birles. Amb les sis birles plantades al lloc cal
llançar fins 3 motxos per intentar deixar una birla
dreta. Si s’aconsegueix, s’obté 1 punt. Tot seguit
es torna a plantar i llança l’altra persona. Guanya
qui més punts fa en el mateix nombre de tirades.
De les sis birles plantades,
cinc a terra hauràs de tirar,
si bona te la vols apuntar.

Plantant birles (Centre Castell Vell 2013)
Boletes. Dins del triangle, a la part central i en línia, cada jugador posa les boletes que s’han acordat. A
continuació, des del triangle, es llança a la ratlla per veure qui és el primer. Segons l’ordre establert els
jugadors llancen cap al triangle intentant traure boleta fora. Quan no queden boletes dins del triangle, s'hi
tornen a ficar les boletes i comença una altra partida. El llançament es fa d’ungla.
Si les boletes vols llançar
amb l’ungla has de jugar.

Boli/pic i pala. Un equip colpeja i l’altre empoma. La persona que colpeja intenta llançar el boli el més
lluny possible i que l’equip contrari no l'agafe al vol. Si l’agafen, eliminen a qui ha colpejat; si no l’agafen,
des d'on s’ha quedat parat, i llançant amb la mà, intenten matar la pala. Si ho aconsegueixen, eliminen qui
ha colpejat; cas contrari, qui colpeja té dret a 3 paletades successives per intentar allunyar el boli i l’equip
contrari intentarà empomar-lo. Des d’on es quede el boli en l’última palada cal demanar pales. Si l’equip
contrari les veu, s’apunten el punt; si no les veu, cal mesurar i, si hi estan, s’apunten el doble; si no hi
estan, no se n'apunten cap.
Alça el pic i repica
per arribar més lluny
i que no te’l agarren al vol.

La calva. Des de la ratlla marcada, cal llançar la pedra contra la calva (pedra gran) i intentar colpejar-la.
Guanya el punt en joc qui colpeja la calva; si no la toca ningú, la pedra que més prop hi estiga. Es pot
acordar una puntuació per al colp directe (3 punts) i una altra per a l’arrimada (1 punt). La persona que
primer arribe als punts acordats abans de començar guanya.
Si vols guanyar
la calva hauràs de colpejar.
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Canut. Damunt del canut es posen 5 xapes o monedes. Cada jugador fa la seua jugada amb 2 telles, amb
les quals intentarà tombar el canut i que les seues telles guanyen el màxim de xapes; això s’aconsegueix
si les telles queden més prop de les xapes que del canut. Les xapes que estan més prop del canut tornen
a posar-s'hi al damunt per continuar jugant. Guanya qui més xapes aconsegueix en la partida.
L’ordre de llançament s’obté llançant des de darrere del canut a la ratlla de llançament. Qui més a prop
quede, sense passar-se’n, és el primer.
Si tombes el canut
i no guanyes la xapa
torna a tirar i escampa.

Cementeri (baló tir). Per a jugar-hi calen dos
equips.

L’objectiu

del

joc

és

colpejar

qualsevol persona de l’equip contrari amb el
baló i que el baló caiga al terra dins del camp
contrari, ja que si toca terra fora del camp de
la persona tocada, no quedarà eliminada.
Quan una persona és eliminada passa al
camp de morts i no tornarà al seu camp fins
que no elimine una persona de l’equip
contrari. Així continua el joc fins que un equip
es queda sense jugadors i perd.
Cementeri CEIP Fadrell 2013

Si mort no vols estar
el baló a terra no et caurà.

Cèrcol. El cèrcol es pot fer rodar amb la mà, amb un pal o amb la guia. Podem fer curses o competicions
d’habilitat.
Per arribar més lluny
posa el cèrcol dins la guia,
i que rode recte fent via.

Llançament al set i mig. Cada jugador llança fins a 3 telles per intentar sumar 7 i ½ , sense passar-se’n.
Pot fer-ho amb una tella directa al rombe del 7 i ½ o sumant 3, 4 i ½. Cada quadre suma el seu valor i
sempre que la tella toque qualsevol ratlla val mig punt. Si cap persona suma 7 i ½ , guanya la persona
que sume més punts.
Fes la suma justa,
i com a molt
set i mig suma.
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Llançament de barra. Amb els peus a les marques, cada persona intentarà llançar la barra el més lluny
possible. Per a ser vàlid el llançament, la barra haurà de caure a terra sense haver fet cap volta en l'aire i
colpejar el terra amb la punta inferior tal com el jugador la tenia agafada a la mà. La persona que més
lluny fa anar la barra guanya. Es poden acordar fer 2 o 3 llançaments de millora.
La punta de baix
en terra haurà de marcar.
Sambori. Abans de començar cal
acordar si al tornar agafarem la
tella a la mà o la colpejarem per
desplaçar-la de quadre en quadre
fins a traure-la fora.
Comencem llançant la tella a la
casella 1, tot seguit cal fer el
recorregut a peu coix i, al tornar,
farem allò que hem acordat. Si
salvem la casella, repetirem l’acció
en la 2 i, així, fins que fallem (la
tella o el peu xafen ratlla, la tella se
n’ix fora del quadre de joc o es
perd l’equilibri i es toca amb els dos
peus a terra).

Sambori, eixarranca, rayuela... (CEIP Benadressa 2011)

Si eliminat no vols estar
ni la tella ni el peu
la ratlla no han de xafar.

Traure xapes. Cada jugador fica dins del rogle el nombre de xapes acordades. Per veure qui fa la primera
tirada cal llaçar la tella des de dins del rogle a la ratlla. Qui més a prop quede, sense passar-se’n, serà el
primer. Sense xafar la ratlla llançarà per intentar traure xapes del rogle. Si ho aconsegueix, arreplegarà
les xapes i tornarà a tirar des d’on s’ha quedat la tella; cas contrari, llança el següent i torna a la ratlla per
esperar el seu torn. Quan no queden xapes al rogle, qui més xapes ha tret guanya.
Si vols traure’n del rogle
punteria i bon colp
a la xapa donaràs.
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Trompes. Cada persona llança la seua trompa alhora que la resta. La trompa que més balle guanya. Qui
primer arriba als punts acordats guanya la partida.
Balla la trompa
amb molta velocitat
i l’última caurà.

Quatre cantons. Hi juguen 5 persones, 4 de les quals ocupen els cantons i la cinquena es col·loca al mig.
Quan els jugadors volen, van canviant de cantó; el del mig intentarà furtar un cantó i així deixar de pagar.
Un jugador té el cantó guanyat quan arriba el primer a tocar-lo.
Si no vols pagar
un bon cantó has d’agafar.

Tres en ratlla. Cada jugador va posant al quadre les seues telles (pedretes, paperets, fitxes), que estan
marcades. Comença el primer col·locant la seua tella al centre, el segon la col·loca al lloc triat i continuen
posant-les tapant la jugada del contrari i intentant posar les seues en la mateixa línia, en 3 en ratlla.
Per guanyar,
tres telles del mateix color,
hauràs de posar.

Caixó. Des de la ratlla marcada s'han de llançar les telles o monedes al caixó intentant que queden
damunt de les fustes. Qui més telles o monedes hi deixe al damunt guanya. Cada jugador llança 3 telles o
monedes. Guanya la partida qui primer arribe als punts acordats abans de començar.
Damunt les fustes has de deixar,
les monedes per poder guanyar.

Zona lliure: jocs d’acaçar, corda, rogle, mocador...

La comba.
CEIP Soler i Godes 2013
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Mètode
Tot i que alguna vegada han arribat a participar més de 90 infants, per norma solen se-ne uns 50. Hi haun
monitor de jocs tradicionals del nostre club per cada 12 escolars, que els acompanyarà durant tota la
jornada.
L’horari és de 9.30 a 12.30 h; tres hores a les quals hem de llevar els 30 minuts de descans. És a dir que
fem una primera part de 60 minuts, i una segona de 90 minuts.
Primer que res, expliquem als escolars què significa recuperar l’espai lúdic i què vol dir el pacte, a més de
donar-los quatre instruccions. Cal dir que vénen acompanyats pels mestres de gimnàstica, els quals solen
participar-hi plenament.
Cada monitor agafa el seu grup i va passant per totes les zones de joc en sessions de 20 minuts; és a dir,
poden jugar en 8 zones i arribar a jugar fins a 13 jocs diferents:

1. Boli, pic i pala, bòlit, bèlit, dòlit, escampilla ...
2.

Cementeri

3.

La calva

4.

Birles

5.

Tres en ratlla/canut

6.

Sambori/corda

7.

Set i mig/arrimadeta/cèrcol

8.

Trompa/tres cantons

Resultats
Són ja 5 les edicions celebrades amb centres educatius de la ciutat de Castelló de la Plana amb la
participació següent :


Any 2009, amb 3 escoles i 200 escolars.



Any 2010, amb 5 escoles i 240 escolars.



Any 2011, amb 6 escoles i 325 escolars.



Any 2012, amb 9 escoles i 450 escolars (hi havia inscrites 16 escoles, però gairebé totes
les públiques van decidir no participar-hi per les retallades).



Any 2013 amb 12 escoles i 685 escolars.

Total, al voltant de 1.900 escolars hi han participat amb 35 centres educatius (alguns hi han participat en
més d’una edició).
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Conclusions
Està sent una experiència molt bona, tot i les retallades que estem patint a la Comunitat Valenciana; ja
que molts CEIP no podem participar a causa de la distància i, al no poder pagar autobusos, suprimeixen
les eixides dels centres educatius. Si hi hagueren participat tots, enguany hauríem sobrepassat els 1.000
escolars. Els centres del Grau de Castelló no poden participar-hi, però estem habilitant jocs en places
cèntriques per tal que puguen ser utilitzades pels educadors.
Molts d’aquests escolars han vingut
quan estaven en 5é, i l’any següent, en
6é, hi han participat amb moltes ganes
i han estat els que han motivat els seus
mestres. A més, els caps de setmana
s’han acostat amb els seus pares al
Parc de Jocs, a jugar en família.
Les

escoles

s’han

implicat

molt,

sobretot els mestres de gimnàstica,
una gent molt preocupada a afegir els
jocs

tradicionals

a

les

sessions

habituals del curs.

Carreres de sacs

A banda de monitors de jocs tradicionals, també hi participen membres de l’Equip de Birles de la Secció
de Jocs Tradicionals; gent major de 65 anys que transmeten molt bones sensacions als infants. Una
experiència força interessants per aconseguir que els xiquets i xiquetes, després, a sa casa, pregunten als
iaios i les iaies, o als pares, pels jocs que jugaven de menuts.
Torne a recordar que el joc forma part de la
cultura lúdica d’un poble i que es transmés de
generació en generació d’una manera natural.
Les persones coneixien el joc i el feien seu per
haver-hi jugat. No calia escriure per a donar-lo
a conéixer. Per això ens caldrà crear punts
d’informació en què arreplegar molts d’aquests
jocs mitjançant l’oralitat, els testimonis vius
dels nostres majors.

Joc del canut
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Així és com impliquem la societat civil de
Castelló en la recuperació de l’espai lúdic
amb activitats que motiven en els infants i
els jóvens aquesta inquietud i, de passada,
estudiem els nostres costums i tradicions.
Ara em ve a la memòria que a l'ermitacastell de Sant Miquel de les Torroselles hi
ha una inscripció, just en la paret de
l’esquerra, que diu: Se prohiben toda
classe de juegos en este recinto. És més,
en les noves actuacions urbanístiques a les
nostres ciutats gaudim de grans espais
oberts per l’oci on gairebé en tots posa:
Prohibido jugar a pelota. Crec que hi hem
de fer una reflexió profunda al respecte.
Tot anirà al voltant del joc i de passada
trobarem que, en l’actualitat, aquest món de
l’animació mitjançant els jocs és una eixida
professional per a la joventut.
Hem de treballar molts aspectes íntims del
nostre poble, cosa que ens donarà una
Joguines a Castelló anys 60

identitat, potser singular, que servirà per a

dinamitzar totes les generacions: infants, pares i iaios; no hi ha res de més reconfortant que veure un
iaio explicar com jugava quan era menut, com es fabricava els jocs i les joguines.
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Entrevista a Frederic Oriola Velló: Les bandes de musica als nostres pobles
Inma Sanjuan,
tècnica de formació de l'IVAJ.GVA JOVE

Quan parlem d'animació, jocs i tradicions al poble valencià, a molts de nosaltres ens vénen de seguida al
pensament les bandes de musica: no hem d’oblidar que, segons la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV), hi ha 539 societats musicals, amb més de 40.000 musics i 200.000 socis.
Ens trobem, així, davant d'un teixit associatiu fortament arrelat al territori. Les societats musicals, com a
entitats i equipaments socioculturals, són un lloc en què xiquets i joves tenen l'oportunitat de trobar-se
amb persones que a través de la musica els transmeten coneixements, valors i actituds que els ajuden a
descobrir les senyes d'identitat de la seua terra, participant, des de ben menuts, d'una de les experiències
de més tradició dels nostres pobles.
Amb l'entrevista que fem a Frederic Oriola descobrirem com les societats musicals són un espai de
socialització, un espai de desenvolupament social i educatiu, un espai de dinamització d'activitats de
temps lliure, adreçades a la infància i la joventut.
Frederic Oriola Velló és llicenciat en
Història i diplomat en Biblioteconomia i
Documentació per la Universitat de
València;

especialista

en

Gestió

Cultural de Societats Musicals per la
Universitat Jaume I de Castelló de la
Plana;

soci

de

l'Associació

de

Compositors de Música de Moros i
Cristians (ACMMIC); membre de la
Unió

Musical

Quatretonda;

"La
i

gestor

Nova"
del

de
blog

http://elmirallpautat.blogspot.com.es/.
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Estudiós del fenomen musical valencià des de diferents vessants, com ara l'arxivística musical,
l'associacionisme bandístic, la música festera o la música religiosa, atresora diferents publicacions: En
clau de festa (Institut Valencià de la Música, 2010), Temps de músics i capellans (FSMCV, 2011) o El
mirall pautat (Tívoli, 2012).

Quin paper tenen les associacions musicals com espais de dinamització d'activitats de temps
lliure adreçades a la infància i joventut?
Les societats musicals són un dels principals trets identificatius dels valencians. Tenim un teixit associatiu
que no ha sigut creat per cap ideologia política, que ha nascut i que continua està ací. A més, les
societats musicals són concebudes d’una forma peculiar, perquè arreu del món ens tenen com un referent
associatiu; però a casa nostra són infravalorades i no són vistes com veritables actius culturals.
Les societats musicals són un concepte ample, que inclou la banda de musica, però també la banda
juvenil, un cor o un grup de heavy metal. Alhora, les societats musicals donen una sèrie de serveis a la
comunitat, perquè un banda és un lloc d'esbarjo i un centre de socialització, en què interactuen
persones d’edats compreses entre els set o huit anys i els huitanta. A més, tenen un marcat paper
identitari vinculat amb la comunitat, el grup o la localitat. També tenen un valor educatiu, perquè les
societats musicals alberguen una escola on pots aprendre rudiments de solfeig, i també a interpretar un
instrument, ja siga per continuar en la banda, per preparar-te per anar al conservatori o simplement, pel
plaer d’aprendre. I finalment, el valor cultural, perquè estem parlant de música, és clar!

La musica de banda i les tradicions populars, com interactuen?
Les societats musicals podem dir que són un fenomen cultural que naix al segle XIX. Això no vol dir que
abans no hi havia musica i musics, clar que no; però no hi havia les societats musicals tal com les
coneixem hui. Les societats musicals sorgiren amb el nou ordre social burgés i liberal, amb les noves
formes de socialització, enteses des de l’esperit de l’associacionisme contemporani.
Al País Valencià, les bandes de musica han estat vinculades amb la tradició popular, però hi ha un tema
amb el qual discrepe: quan hom diferencia entre cultura popular i cultura elitista, como si hi haguera una
cultura de primera divisió i una altra de segona.
Quan parlem de cultura de primera divisió, parlem de la musica orquestral, l’òpera i els grans
esdeveniments; mentre que quan ens referim a la musica de segona divisió, parlem de la música popular,
la tradicional o la bandística. Paga la pena recordar que foren precisament les bandes de música les que,
des de mitjans del segle XIX, introduïren als nostres pobles els grans compositors europeus, com ara
Beethoven, Rossini, Verdi o Wagner. És a dir, gràcies a les seues adaptacions i arranjaments, estes
entitats ens ajudaren a descobrir el simfonisme europeu. Per això pense que és molt poc afortunada eixa
divisió respecte de la música.
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A més, el concepte de la tradició també és un fet curiós. Crec que és un mal estructural en les
societats musicals, puix massa vegades ens troben que hi ha societats musicals que estan més
interessades a saber la data exacta en què va sorgir la banda i a fer tota una sèrie d’actes (concerts,
llibres, cd...) a l'ombra d'eixa dada, que en el fet de protegir, conservar i potenciar el propi patrimoni
documental de l’entitat, materialitzat en arxius, documents, partitures, col·leccions organològiques...,
és un poc absurd. Per tant, s'ha de creure en la tradició i, certament, està bé fer activitats; però
també cal tindre present la importància en la conservació dels legats culturals, perquè donen la
identitat a les societats musicals.

Quin paper tenen les escoles de musica com a espai de formació i participació en el temps lliure?
Les societats musicals compleixen moltes funcions: associatives, culturals, educatives, de socialització;
històricament el fet musical té una part lúdica, però també econòmica.
A m e s u r a q u e v a s f or m a n t - t e , t ’ a d o n e s q u e l a c o n c e p c i ó b a n d í s t i c a n o t é u n a s o l a
v i s i ó , q u e h i h a m ol t s t i p u s d e b a n d e s a m b f u n c i o n s d if e r e n t s . T r o b e m g r a n s b a n d e s
m o l t p r o f e s s i o n a l i t za d e s , p r e o c u p a d e s p r i n c i p a lm e n t a a s s i s t i r a c e r t àm e n s ; d ’ a l t r e s
m é s r e d u ï d e s , q u e p a r t i c i p e n a c t i v am e n t e n l e s d i f e r e n t s m a n i f e s t a c i o n s d e l c i c l e
festiu del País Valencià, i fin alment, d’altres que sols tenen preocupacions locals,
prestant serveis educatius i participant en els actes municipals.
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La formació musical serveix per a aprendre un coneixement més. A Europa ho tenen molt clar, la música
forma part de l'educació, i tant important és l’aprenentatge de l’anglès com el del llenguatge musical. S'ha
de tindre present que la musica pot ser també un ofici, que pot servir per a desenvolupar una carrera
professional, que és una eixida laboral.
Al País Valencià, tenim tota una xarxa d’entitats sense ànim de lucre, nascudes des de la tradició, que
tenen com a objectiu formar músics i crear afició musical. Hauria de tindre's un poc més en compte, no?

Quan vas a formar-te en una escola de musica, com és eixe espai de formació?
En l'actualitat hi ha un debat sobre quin és el paper que han de tindre les escoles de musica: si sols han
d’estar abocades a preparar gent per a entrar al conservatori i seguir un itinerari professional, o bé a
formar gent a la qual li agrada la musica i gaudeix aprenent-la sense cap ànim professional, com una
afició, com una opció de temps lliure.
A les escoles van molts xavals per tradició familiar; altres hi van perquè, als pobles, este servei s’oferta
com una activitat extraescolar més, i altres hi cerquen, amb eixa formació, una eixida laboral... Però en
qualsevol cas tots troben allí un lloc d’esbarjo i de socialització. És a dir, que ens trobem amb un món
heterogeni, i és precisament eixa heterogeneïtat la que dóna flexibilitat per a adaptar-se a les distintes
realitats socials i personals.
Una societat musical és un grup, i una de les coses mes interessants és que t'hi trobes amb gent de
diferents edats, estrats culturals, diferents professions, però quan estàs en la societat musical fent un
concert, per exemple, eixe diferencies no es viuen com a tals, l'important és ser un bon músic.
En una banda tens el teus amics, i eixes amistats, sobre tot en la infància, condicionen molt seguir o no en
la banda.

La música, les cançons i l'expressió musical
Dins de la composició musical hi ha compositors que treballen la musica descriptiva, és un tema un poc
metafísic; de tant en tant, em pregunte per què m’agrada la musica? No sabria contestar a eixa pregunta,
però sé que m’agrada, m’aborrone quan escolte o quan interprete la musica de banda.
A vegades als musics de base, como jo, ens cal fer un exercici d’investigació per saber qui és el
compositor d'una obra o quan es va fer. Això no s'ho plantegen la majoria de músics quan estan preparant
un concert, un certamen o una actuació; no és tant important conéixer qui va compondre l'obra sinó com
ha eixit al remat... És una experiència orgàsmica quan la interpretació és òptima.
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A les societats musicals quin tipus d'activitats s’organitzen?
En una societat musical cap de tot. Abans l'única activitat
era l’escola per a nodrir a la banda de musics, però en la
actualitat eixe concepte ha canviat. A les societats musicals
trobem la banda, però també sol haver-hi una banda juvenil,
una banda infantil, grups instrumentals, un grup de
percussió... A més, la societat ha d’estar oberta a la
comunitat que l’alberga i que els seus serveis estiguen a
l’abast de tots els membres. Les seues instal·lacions poden
donar aixopluc a una variada gamma d’esdeveniments; no
sols

musicals

o

societaris,

sinó

d’altres,

com

ara

conferències, presentacions de llibres...
I tenint en compte la part educativa de les societats
musicals als pobles, si tu el que vols és aprendre a tocar el
piano, per exemple, de segur que a l’entitat trobaràs algú
que t'hi podrà ensenyar i compartir amb tu una estona. És
un lloc on formar-te, on socialitzar-te, on trobar fins i tot
suport econòmic.
Les societats musicals han sigut un referent en la cultura del poble valencià, però tenim un greu problema
estructural al nostre País: els mitjans de comunicació públics valencians haurien de fer d'altaveu d'allò que
fem i som, i no ho fan. El nostre moviment és amplament infravalorat.

I ja per acabar, quin missatge donaries als joves perquè estimaren la musica de banda, perquè
anaren als concerts de banda que es fan als pobles?
Personalment la musica m'ha donat un lloc d'esbarjo, de socialització, a més de tot un camp
d'investigació. M'ha donat moltes coses i a canvi me n'ha demanat ben poques; m'ha donat més que jo li
he pogut donar. La musica i ser music és una forma de ser, la musica m'ha donat una sensibilitat i m'ha
donat amics. Sols puc dir que tot el que m'ha aportat la musica ha sigut positiu.
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Enllaços d'interés sobre tradicions i animació

A continuació us presentem un seguit d'enllaços de la xarxa amb un fum de recursos útils per a programar activitats
d'animació amb arrels tradicionals.
Dos reculls de jocs tradicionals a cura de xiquets i xiquetes d'algunes escoles de Castelló de la Plana.

http://www.castello.es/archivos/493/PublicacioJocsPopulars_09.pdf

http://www.castello.es/archivos/493/JocsTradicionales-EscolesCastello2011.pdf
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Recull de jocs tradicionals valencians al blog de
Pilota valenciana: Escala i corda
http://escalaicorda.blogspot.com.es/p/juegostradicionales-valencianos.html

Àudios i vídeos de cançons tradicionals valencianes
recomanables per a infants que es poden utilitzar en
la programació d'activitats d'animació.
http://mestreacasa.gva.es/web/musicatradicional/1

Vídeos amb danses tradicionals fàcils que es poden fer
amb xiquets i xiquetes.
http://argidansa.blogspot.com.es/
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Informació sobre ballades populars a la plaça del Rei
de Barcelona, amb enllaços interessants. Conté
partitures de cançons i danses d'arrel tradicional. Útil
per a animadors i animadores amb una miqueta de
coneixements músicals.
http://divendresrei.cat/

Web

promogut

pel

Centro

Superior

de

Investigaciones Científicas i per la Institució Milà i
Fontanals, que conté més de 20.000 melodies en
paper recollides arreu de l'Estat entre 1944 i 1960; la
majoria es van recopilar a través de les 65 missions
folklòriques i 62 quaderns presentats a concursos
organitzats

per

l’antic

Instituto

Español

de

Musicología del CSIC. És un bon recull de partitures i
àudios de música tradicional. Hi ha moltes cançons
infantils que es poden fer servir en activitats
d'animació. Es pot buscar per gèneres, per peces i,
fins i tot, per localitats de procedència.
http://www.musicatradicional.eu/ca/home

Web sobre música tradicional aragonesa, amb molta
informació, partitures, balls, tradicions...
http://www.arafolk.net/index.php
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Pàgina amb jocs tradicionals de la Ribera
d'Ebre a la província de Tarragona.
http://www.xtec.cat/centres/e3007233/WEB
%20COMENIUS/WEB
%20CATALA/CATALUNYA/jocs
%20tradicionals.htm

Blog de Begoña Rodriguez, professora i experta en
danses del món. Un blog molt interessant i amb
molts recursos.
http://danzasdelmundo.wordpress.com/

Associació cultural de Benicàssim que promou les
danses tradicionals d'arreu del món. Vídeos de
danses fàcils i interessants.
http://lamardamicscastello.blogspot.com.es/
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Revista de difusió de la Universitat de València amb
alguns articles oberts ben interessants sobre el món
de la festa.
http://metode.cat/revista/58-el-gen-festiu

Vídeo interessant i motivador sobre cultura
popular al poble d'Agullent: contes, jocs i cançons
http://www.youtube.com/watch?v=e8Swhz5m75U

Vídeo del programa “A què juguem?, de Canal 9,
que va fer una aposta per la promoció dels jocs
d'arrel tradicional.
http://www.youtube.com/watch?v=r5VC5MbjkDk
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Documental “La Vall de Gallinera. Ritos y tradiciones. El legado de la palabra”: reflexions sobre el poder de la paraula i
la tradició oral, ambientades a La Vall de Gallinera. Es poden escoltar histories de tradició oral, i també algunes
tradicions i cançons explicades per gent major de la comarca.
http://www.youtube.com/watch?v=s-8rn6siuqo

Web del Museu de la Paraula. Podeu escoltar, entre d'altres, persones grans de diferents poblacions parlant de la pilota
valenciana o dels jocs als quals jugaven.
http://www.museudelaparaula.es/web/home/index.php
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