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3 de març de 1913 - 21 de desembre de 1978 

Els jocs i els homes. La màscara i el vertigen  

(Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige) 

 

 
Imatge: per cortesia de l’Institut für Ludologie (Berlín) 

 

El llibre sobre jocs més destacat i essencial de Caillois es va publicar el 1961. 

Encara que posés en relleu una vegada i una altra la importància bàsica de 

l’historiador neerlandès Johan Huizinga, comença el seu pròleg amb una crítica a la 

seva obra, Homo Ludens, publicada el 1938. Segons Caillois, Huizinga va preferir 

analitzar les estructures externes del joc i, així, va descuidar els motius interns pels 

quals qualsevol comportament té el seu propi significat. A més, trobava que la teoria 

de Huizinga que el joc és un requisit obligatori, tot i que no sempre suficient, per al 

desenvolupament de tota cultura, era massa limitada i l’orientació cap a la 

competència lúdica, massa parcial. Per això, Caillois es va posar a reclassificar els 

elements del joc amb agudesa intel·lectual i, per fer-ho, va definir quatre categories 

en una distinció des del profà al sagrat. 

Agon: en la competició lúdica, els jugadors comparen les seves capacitats especials, 

com la força, la intel·ligència o la memòria. Exemple: els escacs. 

Alea: en els jocs d’atzar, per contra, els jugadors es lliuren a forces externes, com la 

sort o la casualitat. Exemple: la ruleta. 

Mimicry o màscara: el jugador assumeix el caràcter d’un personatge fictici i actua en 

conseqüència. Exemple: els jocs de rol. 
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Ilinx: la cerca del vertigen a través d’una percepció augmentada. Com més intenses 

siguin les emocions com el pànic, la por o l’agitació, més se’n gaudeix. Exemple: la 

muntanya russa. 

Caillois no veu aquestes quatre categories aïllades, sinó que se solen barrejar. El 

pòquer, per exemple, considera que és una barreja d’agon, alea i mimicry, ja que 

conté la visió de les cartes jugades i les que es tenen a la mà, la casualitat del 

repartiment de les cartes i la catxa. 

Emmarca de manera intel·ligent els quatre elements bàsics amb la polaritat de paidia 

i ludus. Per a ell, paidia és donar curs a la fantasia i la improvisació espontània, com 

la que es viu en festivals o concerts. Al contrari, ludus posa fronteres al joc: regles 

clares establertes abans de començar per a jocs que requereixen reflexió, paciència 

i accions intel·ligents, com el Go o el Shogi.  

Tots els jocs poden classificar-se en aquest marc si també es tenen en compte sis 

regles bàsiques més: 1. voluntarietat; 2. desvinculació de la rutina diària en un altre 

espai i temps propi; 3. el resultat del joc no se sap abans de començar, sinó que 

depèn de la influència dels jugadors; 4. el joc no produeix res, per la qual cosa no 

genera valor econòmic; 5. els jugadors se sotmeten a regles que difereixen de les 

del dia a dia i també de les formes de comportament quotidianes, i 6. el joc pot 

desenvolupar-se en mons imaginaris no realistes. 

Tot i que Caillois sempre va destacar la perspicàcia i la profunditat del pensament de 

Huizinga, el va criticar. I els seus pensaments i fixacions notables no s’han lliurat de 

ser objecte de discussió, cosa que no els resta importància. Alguns àmbits de la 

investigació del joc estan tan desenvolupats que són la base de decisions clau en 

moltes disciplines científiques. Sense la base matemàtica de la teoria del joc, serien 

impensables decisions socials, econòmiques, mèdiques, meteorològiques, 

climatològiques o polítiques, per posar-ne només uns quants exemples. No obstant 

això, en l’àmbit del joc encara queden buits de coneixement enormes, més que en 

cap altra matèria científica. Qualsevol nou mètode d’investigació ha de partir d’una 

base sòlida. Roger Caillois ha erigit una columna fonamental d’aquesta base amb 

profunditat cultural i filosòfica. 

Tom Werneck 

 


