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L’EVOLUCIÓ DEL JOC AL LLARG DE LA HISTÒRIAL’EVOLUCIÓ DEL JOC AL LLARG DE LA HISTÒRIAL’EVOLUCIÓ DEL JOC AL LLARG DE LA HISTÒRIAL’EVOLUCIÓ DEL JOC AL LLARG DE LA HISTÒRIA    

    

Però....tu creus que sempre la humanitat ha jugat? Per exemple 
en el paleolític? 

Per què?  

 

 

 

 

 

Doncs, sí! La necessitat del joc és una de les manifestacions més 
habituals en l'ésser humà des del seu naixement . El nen , abans 
fins i tot de donar els seus primers passos , tendeix a buscar jocs 
rudimentaris que li produeixen una sensació de benestar. Per tant 
, un component bàsic de la naturalesa humana , és perfectament 
comprensible que hagi estat present en el món des de les 
societats més primitives. 
Al paleolític , la presència del joc es dóna per descomptada pels 
antropòlegs , ja que la seva naturalesa és inherent als primats . L'home del paleolític 
comença a crear, a través del joc , una sèrie de manifestacions culturals cada vegada 
més complexes , com el dret , la moral , etc . D'aquesta manera , el joc es converteix 
en una faceta molt important no només pel que comporta al benefici psíquic i físic per a 
l'ésser humà sinó també pels canvis que , a poc a poc i gairebé d'una manera 
inconscient , va generant en la societat.  

Doncs sí, el joc ha estat present en totes les èpoques i cultures de la humanitat. 

Ara torna a pensar una estona més... és el mateix el joc que 
l’esport? Per què? 
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Nosaltres treballarem 4 èpoques. La clàssica que va des de l’aparició de l’escriptura fins 
la caiguda de Roma, l’edat mitjana que la situem entre la caiguda de Roma i la 
colonització d’Amèrica, l’edat moderna que la trobarem entre la colonització d’Amèrica 
fins la revolució francesa i la contemporània que és a partir de la revolució francesa 
fins els nostres dies. 

 

 

 

 

 

L’edat L’edat L’edat L’edat antigaantigaantigaantiga    

Sens dubte, hem de destacar l'aparició del joc en les dues grans cultures clàssiques: 
Grècia i Roma.  
A la Grècia antiga, el joc tenia una sèrie de funcions que es poden resumir en les 
següents:  
     - contribuir al desenvolupament físic, considerat de gran importància per 
aconseguir una educació completa. 
     - contribuir així mateix a l'educació "estètica" i moral dels ciutadans 
     - fomentar l'esperit competitiu. 

Ara et proposo jugar als Jocs Olímpics de l’antiga Grècia. Però abans has de saber unes 
quantes coses d’ells.  

Les Olimpíades de l’antiga Grècia 

A la Grècia clàssica els exercicis físics eren, al costat de l'aprenentatge de les lletres i 
de la música, una part fonamental de l'educació dels nois. A partir dels dotze anys, 
almenys en les famílies benestants , el noi era confiat a un preparador que l'instruïa en 
el gimnàs o la palestra -un espai cobert de sorra a l'aire lliure quadrat i voltat de 
vestidors, banys i altres sales.  
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Atletes preparant-se. Un d'ells s'unta amb oli. 

Els qui practicaven esport anaven despullats -el mot "gimnàstica" ve del grec (gymnós) 
'nu'- i, abans de començar, s'untaven amb oli i es cobrien el cos amb sorra o pols per 
protegir el cos de la intempèrie. Un cop havien acabat es treien la capa de sorra, oli i 
suor amb un instrument metàl·lic anomenat estrígil. 

Els jocs d'Olímpia 

Olímpia, situada prop de la ciutat de Pisa, a la regió grega d'Èlida (Peloponnès), era un 
santuari consagrat als déus de l'Olimp, especialment a Zeus Olímpic, un complex 
alhora religiós, cívic i esportiu, amb diversos temples, un estadi, un gimnàs, una 
palestra i un hipòdrom. 

Segons la tradició el 776 a. C. els jocs d'Olímpia es van començar a celebrar de 
manera fixa. Un cop cada quatre anys es declarava una treva sagrada perquè les 
ciutats gregues deixessin de lluitar uns mesos si estaven en guerra i permetessin als 
seus atletes participar als jocs d'Olímpia, entre finals de juliol i d'agost. Els atletes 
participants havien de ser homes, grecs, de condició lliure, no culpables de cap crim ni 
afectats per cap maledicció religiosa. Arribaven espectadors provinents de tota la 
Mediterrània i de totes les classes socials, des de prínceps fins a pobres.  
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L'entrada al recinte sagrat estava permesa a 
les nenes abans de casar-se però 
terminantment prohibida a les dones. Segons 
la llei, si s'hi trobava una dona durant els Jocs, 
havia de ser estimbada des del mont Tipeu. 
Tanmateix, a Olímpia, també cada quatre 
anys, sense coincidir amb les Olimpíades, 
exclusivament les dones participaven en els 
Jocs Hereus en honor de la deessa Hera.   

 

Solament es premiava el primer de cada prova amb una branca d'olivera i unes cintes 
de llana. Els noms dels guanyadors, a més, eren gravats en inscripcions i se'n 
permetien erigir estàtues dins el recinte d'Olímpia. 

Les competicions 

Les diferents modalitats esportives se celebraven a l'estadi, si eren a peu, o a 
l'hipòdrom si eren hípiques. 

  

 

Les curses a peu: la competició atlètica 
més antiga i prestigiosa era córrer una 
vegada la longitud d'un estadi (mesura 
de longitud varible que a Olímpia eren 
uns 192 metres). També hi havia curses 
de dos estadis i curses de fons, en les 
quals es recorria l'estadi diverses 
vegades (de 7 a 24). Una altra modalitat 
era la cursa d'hoplites, en la qual els 
corredors anaven carregats amb escut i 
armes.  
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Les tres modalitats de combat. En la lluita (pale) 
calia forçar l'adversari a tocar amb les dues 
espatlles a terra tres vegades, sent-hi prohibits 
els cops i l'ofegament. En el pancraci, en canvi, 
es permetia gairebé tot per obligar el contrari a 
abandonar: donar cops de peu, trepitjar, 
escanyar.... En el pugilat es lluitava a cops de 
puny, amb les mans embolicades amb una cinta 
de cuir fins que un dels dos abandonava o 
quedava estabornit. Era la disciplina més dura, i 
de vegades s'arribava fins a la mort d'un dels 
contricants.  
 

 La lluita i la cursa eren 
proves independents, però 
també estaven integrades en 
la prova composta, el 
pentatló, que constava de 
cinc exercicis consecutius: 
cursa d'un estadi, salt de 
llargada, el llançament de 
disc i de javelina i lluita.  

 

El llançament de disc consistia a enviar el més lluny 
possible un disc de metall, generalment de bronze i d'uns 
dos quilos. 

El llançament de javelina consistia a enviar el més lluny 
possible una javelina. S'ajudaven amb una cinta enrotllada a 
la javelina i acabada en un llaç on es col·locaven els dits 
perquè agafés més impuls i més estabilitat. 
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El salt de llargada es realitzava amb l'ajut d'unes peses 
anomenades halters, que servien per agafar més 
impuls. Consistia en un seguit de salts consecutius, sense 
embranzida, que podien arribar a uns 16 m. de llarg. 

 

 

A l'hipòdrom se celebraven les proves 
hípiques: les curses de genets i de 

carros. Els carros podien ser bigues 
(tirats per dos cavalls) al llarg de 6 o 8 
km. o quadrigues (tirats per quatre 
cavalls) al llarg de 14 km. Els coronats 
com a vencedors eren els propietaris 
dels cavalls i dels carros i no pas els 
genets o aurigues.  

   

 

Un cop Grècia va caure sota domini romà, els ciutadans romans també van tenir accés 
als Jocs Olímpics. Per això un barceloní del s. II d.C. va poder-hi participar i va vèncer 
amb un carro i uns cavalls de la seva propietat en unes proves hípiques. Això es pot 
llegir encara en una inscripció que era a la base d'una estàtua que ho recordava 
trobada al santuari d'Olímpia: 

 

El general Luci Minici Natal, que en els Jocs Olímpics del 129 va guanyar la cursa de 
carros, va fer donació del carro vencedor al santuari. Va ser pretor i cònsol de Líbia. 

  
Els Jocs es van anar celebrant fins a la 293a olimpíada, l'any 393 dC, en el qual 
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l'emperador cristià Teodosi I va prohibir-los perquè eren un ritual pagà dedicat a Zeus. 
Olímpia va ser abandonada, les seves ruïnes van quedar enterrades i se’n va oblidar 
fins i tot la localització. 

 

 

L’edat mitjana 

 

Sens dubte , va ser l'esperit cavalleresc de l'Edat Mitjana el que va motivar l'existència 
dels tornejos. Quan cessaven les fatigues de la guerra pel seu acabament o la 
signatura d'una treva , la noblesa per no perdre la forma física del guerrer s'exercitava 
en aquests llinatges de jocs militars (el que avui seria exercitar-se per no perdre la 
forma ) . Es preparaven a la sort de futures guerres , desenvolupaven entre altres 
coses reflexos i força muscular . 
 
Aquests jocs militars eren més notables que la lluita , el disc i la cursa de la cultura 
grega i menys bàrbars que els sagnants combats de gladiadors de l'època romana 
encara que alguns erudits veuen una continuació d'aquests . 
 
També eren molt útils pel fet que podria esdevenir que algun jove cavaller o escuder 
per haver sortit victoriós d'aquests jocs militars augmentés l'amor de la seva dama per 
ell ( hem de pensar que en aquells temps l'ideal dels cavallers prevalia sobre altres 
moltes circumstàncies ). 

El Joc de canyes, és un joc d'origen militar 
àrab, molt celebrat a Espanya del segle XVI 
al XVIII, en moltes de les seves Places 
Majors.  Consistia en fileres d'homes 
muntats a cavall (normalment nobles) 
tirant canyes a manera de llances o dards i 
se les havien de parar amb l'escut, Es feien 
càrregues de combat, escapant fent cercles 
o semicercles en grups. 
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L'edat mitjana es portaven a terme una sèrie 
d'enfrontaments anomenats "les Justes" que consistien en 
dos cavallers a cavalls es creuaven i es colpegen amb un 
pal quan estaven a l'abast. 

 

També hi havia jocs per 
desequilibrar  l’adversari, i 

esgrima, això els ajudava a adaptar-se a la posició de 
lluita, millorar la velocitat de reacció i percebre la força 
de l’ adversari.  

Cursa  de cintes era un joc que encara es juga en 
alguns llocs d’Espanya. Uns dies abans les noies joves 
del poble brodaven a mà les cintes guarnint-les amb 
flors, i amb les seves inicials gravades de diferents 
colors. El dia de la festa, els nois feien la correguda en 
cavalls, proveïts d'uns punxons per agafar l'anella de 
la cinta. Un cop agafades totes les cintes pels nois, 
cada noia li feia un petó al noi que portava la seva 

cinta, si era el noi que t'agradava, la festa i l'alegria era molt més gran per als dos.  

 

Edat moderna 

 

Podem dir que és el principi dels esports?  

La realitat és que en aquesta època ja existien molts dels 
materials esportius que ara coneixem com les raquetes o 
les pilotes. 

Durant l'Edat Moderna trobem citat repetides vegades el 
Joc de Pilota, una activitat practicada tant entre la 
noblesa com en mitjans populars. Cristóbal Méndez deia 
que practicar el joc de pilota era molt millor que altres 
jocs violents com el Joc de Canyes o la Caça. Una 
apreciació puntual que també li permet reconèixer les 
possibilitats que oferia el Joc de Pilota per al lideratge i la 
preparació física i mental en la guerra. Segons un 
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cavaller que havia servit molts anys "al senyor gran Capità a Itàlia" el jugador de pilota 
havia de ser de mitja alçada, prim, braços i mans llargues, cintura prima, lleuger, 
saltador, no beure en excés. Així és com apareix el joc del “frontó”. 

 

També és l’època que les dones i els homes 
comencen a jugar al bàdminton.  

 

 

 

El Kolf, eren enorme grup de patinadors que es 
divertien amb la pràctica d'aquesta activitat. 
D'aquesta manera va aparèixer el kolf, antecessor de 
l'hoquei sobre gel, modern. El kolf consistia en donar- li 
a una bola mitjançant una mena d'estic, per introduir- la 
en un petit forat en el gel. Jugaven tots contra tots. 

 

 

Els jocs de pales. 

 

 

 

 

El joc de Calci no té cap semblança amb el futbol, 
tot i que el calci és la paraula italiana pel futbol. 
Va ser inventat probablement en els campaments 
militars on els soldats, que quedaven sense 
lluitar entre les batalles per no perdre la forma 
física feien aquest joc. Era un joc que 
desenvolupava els músculs del braç i de la cama 
en una veritable lluita. La pilota tenia la mida i la 
forma d'una bola del canó. Aquest joc es 
disputava entre dos equips de 27 jugadors amb 
sis àrbitres. Es permetia l'ús tant de les mans com dels peus.  
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L’edat contemporània 

 

Quins són uns dels jocs que més ens agrada jugar en l’actualitat? 

Els videojocs. Durant bastant temps ha estat complicat assenyalar com va ser el primer 
videojoc, principalment a causa de les múltiples definicions 
d'aquest que s'han anat establint, però es pot considerar com 
primer videojoc el nought and crosses, també anomenat OXO, 
desenvolupat per Alexander S.Douglas en 1952. El joc era una 
versió computeritzada del tres en ratlla que s'executava sobre la 
EDSAC i permetia enfrontar a un jugador humà contra la 
màquina. 

Els anys 80 van començar amb un fort creixement en el sector 
del videojoc encoratjat per la popularitat dels salons de 
màquines recreatives i de les primeres videoconsoles 
aparegudes durant la dècada dels 70. 

A principis dels anys 90 les videoconsoles van donar un 
important salt tècnic gràcies a la competició de l'anomenada 

"generació de 16 bits" composta per la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainmet de 
Nintendo, PC Engine de NEC, coneguda com Turbografx a occident i la CPS Changer de 
(Capcom).  

El 2000 Sony va llançar l'anticipada PlayStation 2 i Sega va llançar una altra consola 
amb les mateixes característiques tècniques de la Dreamcast, només que venia amb un 
monitor de 14 polzades, un teclat, altaveus i els mateixos comandaments anomenats 
Dreamcast Drivers 2000 Series CX-1. 

 

L'aparició de la WII ha suposat una evolució radical en el món de les videoconsoles. El 
desenvolupament dels comandaments de les 
mateixes, havia variat segons paràmetres 
d'ergonomia i jugabilitat, determinant les 
diferències entre ells, amb variacions de forma, 
mida i nombre i tipus de botons amb l'aparició de 
cada nova consola.  
La característica més distintiva de la consola és el 
seu comandament sense fil, el Control Remot Wii, 
el qual pot ser usat com un dispositiu de mà amb 
el qual apuntar, a més de poder detectar 
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l'acceleració dels moviments en tres dimensions. El concepte gira entorn d'una nova i 
complicada forma d'interacció amb el jugador...  

 

Sigui com sigui, la humanitat, des del paleolític fins els nostres dies sempre ha tingut la 
necessitat de jugar i de moure’s. No m’atreveixo a dir quin és el millor joc de tots, 
perquè tothom té les seves preferències. El que sí tinc clar, és que mentre la humanitat 
no perdi les ganes de seguir jugant tot movent el cos i la ment, seguirem sent............ 
(quin adjectiu posaries aquí?) 

Què penses d’aquest últim paràgraf?  

 

 

 

 

 

 

 


