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Deu anys de Dau Barcelona 
Tom Werneck 
 
Fa exactament quatre setmanes vaig visitar la fira de jocs d’Essen. Ara per fi ja 
he tornat al Dau. Quina diferència!  
 
La diferència es nota bàsicament en l’actitud i la mentalitat de les persones que 
organitzen aquests dos esdeveniments de jocs. Ho puc abreujar en un simple fet, 
potser exagerat: l’objectiu de la fira d’Essen és guanyar diners amb el lloguer 
dels estands. L’objectiu del Dau és fer que la gent jugui.  
 
És quelcom que s’aprecia en els equipaments. Essen se celebra en un centre 
d’exposicions professional amb pavellons grans i ben distribuits. És clar que hi 
ha zones de joc, però la majoria no les proporciona l’organitzador, sinó que 
formen part de les zones llogades pels editors de jocs. Aquí, a Barcelona, per 
contra, Fabra i Coats és un lloc sinuós, té escales i sales petites. Pràcticament es 
pot dir que és un lloc poc professional, cosa admirable en aquest cas. S’hi juga, 
però. Tant a fora com a dins. A tot arreu. De totes les maneres imaginables. Hi ha 
jocs de taula actuals interessants i fascinants, però també jocs històrics, jocs de 
miniatures, jocs tradicionals, jocs de rol. I malgrat que això no sempre ha estat 
així, és una mostra de la intel·ligent adaptabilitat dels organitzadors, que han 
ampliat el concepte del joc al màxim possible i donen cabuda a qualsevol mena 
d’activitat lúdica.  
 
Això es pot veure no només a Fabra i Coats, sinó a tota la ciutat, i en abundància: 
qualsevol forma de joc, del malabarisme al teatre, dels escacs als pallassos, de les 
bombolles de sabó màgiques a saltar a la corda. No és que s’hi jugui una mica, és 
que Barcelona juga. Fins i tot allà on no es veu a primera vista, el joc té el seu 
lloc i el seu significat. Per exemple, els i les mestres es preparen específicament 
per aplicar totes les possibilitats i el potencial del joc a les aules, de manera que 
els infants aprenguin amb entusiasme lúdic en lloc d’haver de treballar amb 
material avorrit.  
 
Des del començament he seguit de prop i de bon grat el desenvolupament del 
Dau. Em va impressionar molt la seva qualitat professional. Vaig fer una 
ponència llavors sobre la importància dels esdeveniments sobre jocs per al 
consumidor final i la influència que els premis i els reconeixements tenen en el 
desenvolupament.  
 
Escoltar anàlisis enginyoses és una cosa, però posar en pràctica idees i 
suggeriments atractius amb entusiasme i determinació és una altra. Recordo bé el 
començament. No només fabricants coneguts, com ara Devir, sinó sobretot els 
responsables de les entitats municipals (especialment els enginyosos 
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responsables de l’Institut de Cultura de Barcelona) van volen saber en aquell 
moment quins efectes tindria un gran esdeveniment sobre els jocs que, a 
diferència de la Spielwarenmesse de Nuremberg, no anés adreçat a la venda a 
l’engròs, sinó exclusivament als jugadors. També volien saber quins efectes 
concrets tenen els premis i els reconeixements. L’èxit sempre sorgeix d’una bona 
preparació i planificació. I no va ser fins que la ciutat de Barcelona, representada 
per l’Institut de Cultura, va aplegar la informació exhaustiva corresponent que va 
posar en marxa un seguit d’activitats d’emprenedoria per desenvolupar el joc 
com a àmbit cultural de futur. 
 
Acabo de fer referència als premis i als reconeixements. Us heu adonat de 
l’elegant combinació d’astúcia i joc amb què se seleccionen els guanyadors dels 
premis? No és un jurat format per membres saberuts que s’asseuen a deliberar 
indefinidament. Sempre són els guanyadors anteriors els qui fan la selecció. És 
una decisió intel·ligent, perquè a ningú li agrada formar part d’una llista en què 
la resta de membres són més fluixos que tu. Més aviat, haurien de ser fins i tot 
millors, aconseguir fins i tot més fites, ser fins i tot més hàbils perquè et puguis 
vantar dels teus èxits. Amb aquesta estratègia, els organitzadors també han 
eliminat el problema d’haver-ne de fer la selecció o d’haver de designar un jurat. 
Jo ho anomeno un joc dins d’un joc. 
 
Ara voldria tornar a parlar de la tasca de l’Institut de Cultura. No és una 
institució que simplement gestioni arxius, conservi preuats manuscrits i 
protegeixi documents contemporanis. No. Són persones que donen forma al 
desenvolupament cultural del futur i hi influeixen. L’Institut de Cultura de 
Barcelona té cura de tot el patrimoni cultural, les biblioteques, les magnífiques 
festes populars de la Mercè, un important festival de teatre internacional i molts 
esdeveniments literaris importants, per exemple, de novel·la negra, poesia, 
literatura infantil o literatura fantàstica.  
 
La primera edició del Dau va assolir la xifra impressionant de 3500 visitants. 
Impressionant perquè abans de Nadal ningú té massa temps per jugar i, més 
aviat, està ocupat amb els preparatius nadalencs. Impressionat també pel fet que 
tanta gent es desplaci des de tan lluny fins a Fabra i Coats.  
 
Si algú em parla a Alemanya sobre el Dau, només tinc paraules d’entusiasme. 
Aquest any celebrem amb orgull un aniversari: deu anys del Dau amb un nombre 
de visitants que el 2019 gairebé s’havia multiplicat per deu. No se’n pot negar 
l’èxit. Tot ha crescut: el nombre de taules de joc, la varietat de l’oferta, els 
editors de jocs que hi participen. No vull començar ara a donar avorrides xifres 
sobre tot això. Només cal que fem una ullada al voltant de Fabra i Coats o de la 
ciutat per adonar-nos com de viva i estesa està ara la cultura dels jocs a la ciutat. 
No es tracta només d’obrir un joc i seure junts a taula per jugar. La cultura dels 
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jocs que es cultiva a Barcelona també inclou el “saló del prestigi”, on a poc a 
poc, pas a pas, s’està gestant una font d’informació en què experts descriuen de 
manera breu, clara i senzilla les fites de les persones que han influït de manera 
fonamental en el desenvolupament del joc. Us recomano sincerament que visiteu 
l’apartat del “saló del prestigi” del web. 
 
Els principals fabricants alemanys com ara Ravensburger, Schmidt, Kosmos i 
Haba estan fent amb gran interès el seguiment de les prometedores xifres de 
creixement del mercat espanyol. Aquí estan passant moltes coses. S’està 
desenvolupant un important mercat de futur. I el que és més important: no només 
es tracta d’un mercat per vendre-hi jocs, sinó d’una cultura que ja té empreses 
molt concretes. Allà on els jocs són molt presents, cada vegada hi ha més gent 
que pensa a posar en pràctica les seves idees i a inventar els seus jocs. Ja fa 
temps que veiem una comunitat dinàmica i creativa d’inventors de jocs. En tinc 
un bon exemple: fa un parell de dies, Kosmos va presentar a Alemanya Red 
Cathedral, un joc complex i força sofisticat de Shei Santos i Israel Cendrero. Els 
dos autors viuen a Madrid i són aquí avui, al Dau Barcelona. Tots dos són una 
prova més que aquest país ha fet el gran salt a l’escenari internacional del món 
dels jocs. Els fascinants jocs de deducció Sherlock, publicats per Pak Gallego, ja 
han assolit un èxit reconegut. El jurat del Premi Spiel des Jahres ha premiat els 
autors catalans Josep Izquierdo i Martí Lucas, i l’empresa catalana de jocs GDM 
Games, i els ha inclòs a la seva llista de recomanacions. Mentrestant, aquesta 
sèrie de jocs ja es ven en 20 idiomes diferents. 
 
Al començament, he parlat dels inicis del Dau. L’origen de tot va ser una persona 
que tenia una visió, que creia fermament que els grans esdeveniments per a 
jugadors no s’havien de limitar a llocs com ara Essen, Munic o Cannes. Oriol 
Comas i Coma va ser qui va encendre aquesta espurna. Ell és el pare del Dau. 
Gràcies, Oriol! Si no t’haguessis mogut com ho vas fer, no estaríem avui aquí 
asseguts i Barcelona seria més pobre en actiu extraordinari.  
 
Deu anys del Dau. Desitjo a Barcelona, a l’Institut de Cultura i sobretot als 
jugadors que el Dau continuï desenvolupant-se d’una manera tan dinàmica i viva 
en el futur com ho ha fet fins ara. Moltes gràcies per la vostra atenció. 
 


