
Toni Tomàs, juntament amb

l'Alfred Borràs, forma part

d e l  p ro j e c t e  To m b s

Creatius, una aposta lúdica

i social que recorre pobles

i llocs d'arreu portant jocs

artesans d'enginy i habilitat,

fets de fusta, a les places i

els carrers.

ES.- Què és Tombs creatius?
TT.- Es una companyia de creació de jocs que té com a objectiu
portar el joc artesanal al carrer, per què el públic familiar
pugui jugar “diferent”. Volem apropar gent que, moguda per
la curiositat, comenci a experimentar i divertir-se amb els
nostres enginys, i així reinventar la plaça com a espai lúdic.
Per què pensem que jugar és l'essència de la socialització.
Jugues amb tu mateix i també amb els que t'envolten.

ES.- Com va sorgir la idea?
TT.- Cap a l'any 1998 vaig deixar la companyia de comediants
la Baldufa, després de molts anys també com a monitor de
lleure, i basant-me en l'experiència que tenia vaig pensar en
la necessitat de barrejar els conceptes d'esdeveniment al carrer
i de joc. Després de moltes proves i de veure el que feien
altres companyies de jocs, vaig començar una sèrie de tallers
amb nens, explorant mecanismes i tipus de jocs. Al poc tems
una caixa d'estalvis em va encarregar per unes festes populars
uns jocs en format gegant. Després de l'experiència, vaig
decidir-me a provar a fer jocs de petites dimensions, on pogués
haver-hi molta més varietat.

ES.- Com es fan i com són aquests jocs?
TT.- Primer busquem alguna idea o mecanisme de joc, i
continuació passem a dissenyar-ho tot en paper, per no
malbaratar la fusta. De vegades reformulem jocs antics o
d'altres països i tradicions. Dibuixem i dibuixem fins que
tenim clara la idea del prototip, i llavors el  construïm i
comencem a fer assajos. Tractem de fer sobretot jocs d'habilitat
i d'enginy, que generin un repte i que en conjunt presentin la
màxima varietat possible. No volem que només els faci servir
la canalla (i convertir-los en una mena d'”aparcanens”) sinó
també la gent gran, que tothom es senti temptat a jugar. Creiem
en els jocs també com a eines de transmissió de coneixement,
i de vegades els hem dissenyat o fet servir com a complement
de campanyes de sensibilització.

ES.- Com ha de ser un bon joc?
TT.- Els jocs sempre han de presentar un equilibri entre
divertiment i complexitat. El repte inicialment és que sigui
prou engrescador com per a que t'”enganxis”. Que pinti prou
enrevessat com per què la gent s'apropi, però sense que ho
sigui tant com per generar frustració. Per exemple, amb un
parell de jocs que hem fet fa poc ens hem passat de complicat,
veiem que la gent no s'ensurt, i ara els estem redissenyant.
Busquem el joc perfecte, però encara no l'hem trobat!

ES.- Ens pots descriure algun dels jocs que feu?
TT.- El cau de la llebre, per exemple, és una superfície amb
dos carrils paral·lels per on corre la bola de cada jugador, i
que cadascú ha de moure per arribar abans amb la seva bola
al forat del centre. Es tracta d'un joc d'habilitat fàcil d'entendre
a primer cop d'ull, que va sorgir d'un dels tallers que fem de
tant en tant de creació de jocs. No cal llegir instruccions i de
seguida pots començar a jugar amb una altre persona.
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Per Mercè Escuer

“ELS JOCS SEMPRE HAN DE
PRESENTAR UN EQUILIBRI ENTRE
DIVERTIMENT I COMPLEXITAT”

Mar Clua (5è B) i Estel Clua  (3r B)
Aquests són els jocs amb què omplim, dia a dia, el pati de
l’escola.  Els de sisè han posat de moda jugar amb una pilota
petita amb la mà de raqueta, com els de la pilota valenciana.
I és clar, hi ha el futbol, que agrada a tothom. Però si hi ha
un joc que ens apassiona i que es pot jugar amb qualsevol
pilota, aquest és el del Matabolets. Si no hi ha pilota, al pati
de sorra fem una xarranca, o organitzem una cursa de relleus,
o muntem una improvisada obra de teatre. Com que no
podem tindre cordes, lligant les bates en fem una de ben
llarga per fer jocs de saltar. També fem el pi, la roda...
Com més s’allarguen els dies, més ganes tenim de jugar a
fet i amagat. Dues variants d’aquest joc són ‘Les altures’ (si
ets a una certa alçada, no pares), i ‘El comecocos’ (per
damunt de les línies de pista), que ens l’ha ensenyat l’Esther.
També hi ha el Submarí, joc molt semblant al de la gallineta
cega.
Al pati hi ha tobogans, però hi trobem a faltar gronxadors.
Ara, a final de curs, la ruixada és tota una festa. Perquè
l’estiu és aigua, i l’aigua és vida. Bon estiu !

Per Albert Girona

ACTIVITATS DE LA POBLACIÓ CATALANA
AL TEMPS LLIURE (Any 2006)*
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Entrevista a Toni Tomàs, dissenyador de jocs i fundador
de Tombs Creatius, una companyia itinerant de jocs de
carrer fets amb fusta. Per Enric Senabre

Museu del Joguet de Catalunya http://www.mjc.cat

Lloc: Hotel París Carrer Sant Pere nº1
Població: Figueres (Girona)
Telèfon: 972 504 585

*Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Institut d'Estadística de
Catalunya. © Institut d'Estadística de Catalunya

Museu d'Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols
http://www.museudelajoguina.com

Lloc: Rambla Vidal, 48-50
Població: Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Telèfon: 972 822 249

Museu de Joguets i Autòmats
http://www.mjoguetsautomats.com

Lloc: Plaça Major, 23
Població: Verdú (Lleida)
Telèfon: 973 34 70 49

Museu Picasso http://www.museupicasso.bcn.es

Carrer Montcada 15 – 23, Barcelona
Casals d'estiu al Museu
Per a infants de 6 a 12 anys
Dates: Del 30/6/09 al 31/7/09
Telèfon: 93 256 30 00
Durada: 2.30h.
Horaris:  de dimarts a divendres a les 10h.
Preu: 60  per grup (màx. 25 pax)

Sense adonar-nos-en ja hem arribat a final de curs; famílies,
nens i nenes que deixen l’escola amb records que no podran
oblidar mai, famílies, nens i nenes que tot just hi acaben de
passar el seu primer any, tots tenim per davant un estiu i
tindrem molt de temps per jugar amb els nostres fills i filles.
D’això és del que hem volgut parlar en aquest número 14 de
la revista.

A l’entrevista us presentem el projecte Tombs Creatius que,
de la mà del seu fundador, Toni Tomàs, dóna a conèixer formes
de jugar en grup i al carrer, i ens fa veure la importància de
l'equilibri entre divertiment i complexitat que ha d'existir en
els jocs per tal que tots ens hi engresquem. Hem parlat amb
alguns pares i mares de l’escola per saber a què juguen amb
els seus fills i per què els agrada un o altre joc, i la majoria
es decanten pels jocs en els quals pot participar tothom. Jugar
amb els fills pot donar lloc a moments de complicitat, a adobar
el terreny per tenir moments de confidències, i fins i tot per
propiciar reconciliacions. Juguem, doncs, amb els nens i
veurem com la relació familiar se'n beneficia.

En aquest darrer número del curs
aprofitem per demanar-
vos a tots que us animeu
a col·laborar en la
redacc ió  de  la
revista, us agradarà.
I també us desitgem
a tots un bon estiu
ple de jocs.

.-ME

Exposició "Observar el cel" i Festival astronòmic
infantil     http://www.fundaciocaixalaietana.es

Coincidint amb l'Any
Internacional de l'Astronomia,
aquesta mostra vol apropar els
avenços de l'astronomia a tots els
públics.

Informació:  93 755 31 55.

Lloc:Ateneu Caixa Laietana
Població:Mataró
Dates:  del 18/04/2009 fins al
31/07/2009

MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona
http://www.macba.cat
Plaça del Àngels 1,
Barcelona
Taller d’estiu: Temps com
a materia
Del 29 de juny 2009 al 31
de juliol 2009
Inscripció prèvia:
93412 14 13

ESBAIOLA’T – 2on festival de teatre per a tots els
publics
http://esbaiolatfestival.blogspot.com/
Població: Esterri d’Àneu (Lleida)
Dates:  24,25 i 26 de juliol
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A quin joc jugues amb el teu
fill/filla? Per què el recomanes?

Núria Simon, mare de la Cristina (2n
A) i de la Paula (P4A)
Joc: BLOKUS
Motiu: El nostre joc familiar preferit
és el BLOKUS, és un joc de taula tipus
tetris que permet jugar a tota la família
des de la Paula de 4 anys fins als més
grans.

Perqué tots podem jugar i tots tenim
possibilitats de guanyar i els més petits
poden entendre el joc.

Sònia Fermin, mare del Nil (2n B) i
de la Noa (P5B)
Joc: Buzz - PlayStation 2
Motiu: El Buzz és un joc que té quatre
comandaments i dins de ser un joc de
maquinetes és una manera de jugar tots
i un nivell de joc que a ells els hi agrada,
sense deixar de ser un joc familiar i no
individual. És un joc fàcil i relativament
"innocent". Ells encantats de que
juguem tots junts a la play.

Mònica Arnillas, mare de la Simone
Slayer (6è A)
Jocs de taula: backgamon, dames,
cartes - UNO, punt i coma (master
mind)
Jocs d'exterior: pales, pilota, ping-
pong
Motiu: Ens agraden sobre tot els jocs
en els quals podem participar tota la
família i els que desenvolupen l'enginy
dels nens.

Montse Campà, mare de la Mireia
Simon (6è A)
Joc: pictionary, cluedo, stop, enfonsar
la flota
Motiu: A tots aquest jocs hi podem
jugar des de dues persones fins a un
grup força nombrós, per això són els
nostres jocs preferits.

Sebatià Clara, pare de la Blanca (3er
B) i la Bruna (P5B)
Joc: Juguem sovint a construir una
història, ja pot ser d’aventures, com
d’intriga, com de ciència ficció, com
d’una vivència que has tingut, on els
teus fills són protagonistes junt amb els
seus amics i companys del col·legi, i
han de seguir el fil de la trama afegint
les seves improvisacions. És impagable
els enormes ulls amb els que et miren
quan comences a construir l’historia,

les idees amb el que et sorprenen per a continuar la trama i
sobretot com s’impliquen en el joc.

Núria Fagella, mare de l’Alba (3er B) del Mark (P4 A) del
Pol (P4 B) i de l’Anna (P3 B)
Joc:"endevina què (o quí ) soc", fent preguntes
Motiu: Ens agrada per què hi podem jugar tots 6, a qualsevol
lloc, i ens fa riure molt. El recomano perquè potencia moltes
capacitats que són importants en els nens, com per exemple
la resolució de problemes (deducció a partir d'informació i la
cerca planificada d'aquesta).

Christian Mannes, pare de l’Alba (3er B) del Mark (P4 A)
del Pol (P4 B) i de l’Anna (P3 B)
Joc: Monopoly
Motiu: Perquè fa practicar aritmètica. Fa solucionar problemes
matemàtics d’una forma lúdica i la meva filla s’implica al
100%. Entén el concepte de deuta. Aprén el criteri quantitatiu,
fa deures de mates gratis i sense protestar!!

Els jocs d'enginy, en canvi, com trencaclosques diversos i
figures de construcció, son fruït d'una recerca de molts anys,
fent servir fonts com llibres, Internet o gent que ens els explica.
Amb aquests el que cerquem és que siguin espectaculars en
la seva resol·lució. Alguns son tradicionals del Japó, o de
França, tot i que evitem classificar-los per la seva procedència.

ES.- Per què els feu de fusta?
TT.- Han de ser sempre en fusta per què es tracta d'un material
natural, reciclable, i molt càlid. A demés, pensem que els nens
d'avui dia sovint estan molt més familiaritzats a jugar amb
joguines de plàstic que no pas amb jocs de fusta, i volem
apropar-los a aquest material. Pensem que els jocs es poden
tractar com una peça d'art en sí mateixos, tractant que siguin
atractius no només pel repte que suposen, sinó pels seus colors
i ornamentació.

ES.- Llavors imagino que no sou massa partidaris dels
videojocs, no?
TT.- Bé, com et deia el nostre objectiu és que la gent surti al

llibres Per Agustí Clua

• Juga amb nosaltres. Ripoll, Oriol .- Editorial Molino. Barcelona, 2002.
La majoria dels més de 100 jocs proposats en aquest llibre necessiten poc material. De vegades, cap, només participants i
ganes de jugar; d’altres, amb unes pedres, una corda o un tros de guix n’hi ha prou per posar-s’hi. Són jocs d’arreu del món
agrupats per regions, països i continents.  A part del seu origen, se’ns presenten agrupats segons alguna cosa que tenen en
comú. Vegeu, si no, les sis variants dels jocs amb bales o les dotze de la nostrada xarranca.

• El llibre dels jocs d’interior. Lecarme, Pierre.- Éditions Fleurus. París, 2008.
Per si allò que en diem ‘el mal temps’ ens impedeix de desenvolupar a l’aire lliure els jocs abans esmentats, heus aquí un
llibre que ens proposa divertir-nos a dins de casa, amb jocs clàssics que conviuen amb d’altres més novedosos. La major
part d’aquests ens els podem muntar nosaltres mateixos, fent servir com a material mistos, gots o paper per reutilitzar. Conté
una interessant història dels jocs i una reflexió sobre el gaudi que en podem fer els adults. En trobarem dels de tota la vida,
i el llibre és un emplaçament constant als més grans a participar-hi.

Tastaolletes
L'activitat de TASTAOELLETES PLÀSTICA que es fa a l'escola una vegada acabat l'horari escolar és molt positiva per als
nens-nenes des de P4 fins a 4t . Evidentment, les activitats què s'imparteixen són  adients   per  a cada edat, i tenint en compte
que és temps lliure per a ells. Estan pensades perquè gaudeixin de l'activitat i puguin aportar la seva creativitat: imaginació
en els treballs. Quan comencem l'activitat parlem sobre què farem per tal que s'involucrin i participin proposant con ho farien.
Això és molt enriquidor ja que els permet veure que la seva opinió és important i d'una manera distesa, i sense adonar-se'n,
treballen amb diferents materials i se n'adonen que les seves mans poden fer tot el que vulguin amb una mica de paciència.

Personalment l'activitat de plàstica la valoro molt, ja que ells poden desenvolupar el petit artista que porten dins, sense saber-ho.

Úrsula Soler

Escacs
Els escacs motiven la reflexió per trobar sol·lucions als problemes. En aquest sentit, per mitjà del pensament abstracte,
l´alumne/a ordena els seus pensaments per fer càlculs de manera lògica. D´aquesta manera la comprensió del joc ens vé donada
per la estratègia i per la tàctica. Altres aspectes importants són l´afavoriment d´una educació no sexista i el respecte al rival,
tot en l´àmbit d´unes normes de joc que regulen la competició. Així, els escacs escolars són un compendi de diversió, creixement
personal i relacions de grup.

Jorge I. Aguadero Casado

vine a fer l’Ampapa’t amb nosaltres!
si t'agrada escriure, llegir, fer fotos, entrevistar, maquetar (i els sopars exòtics
de redacció), apunta’t a formar part de la comissió de comunicació de l’AMPA!

pots contactar amb nosaltres via email: ampavilaolimpica@gmail.com
directe a l’Albert (vocal de la comissió) albert.girona@oracle.com
o si ho prefereixes a través del nostre grup AMPA Vila Olímpica al Facebook: tinyurl.com/cr3wfs

crida pel curs 2009-2010

carrer a jugar, i a fer-ho en companyia, i amb molt videojocs
succeeix sovint el contrari. Però, per exemple, actualment
estant sortint videojocs com els de la Wii que permeten que
tothom participi, i que són familiars i sociabilitzadors. M'agrada
per exemple la feina de Shigeru Miyamoto, el pare de jocs
tan populars com el Mario Bros, que ara està aconseguint
plantejar molts videojocs d'aquest estil que són molt creatius
i participatius.

ES.- On podem trobar els vostres jocs?
TT.- La veritat és que ens movem molt, constantment. En
breu comencem una gira pel País Basc però abans, del 24 al
26 de juliol, estarem a l'Esbaiola't, un festival de teatre a
Esterri d'Àneu. Tenim dos col·leccions de jocs aquí a Bellpuig
(Lleida) des d'on ens movem per Catalunya i Espanya, i una
altre a Costa Rica, on també fem gires. També tenim un joc
a Internet! És un retallable de la nostra furgoneta, amb la que
portem els jocs amunt i avall. El podeu trobar a
tombscreatius.com, juntament amb més informació de la
companyia.
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