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Presentació de Bruce Whitehill  
Premi especial a una Vida dedicada al joc 2021 
Thierry Depaulis 
 
Fa dos mesos, l’Oriol Comas ens va fer l’encàrrec —a Philip E. Orbanes (premi 
2019) i a mi— d’escollir un successor. És una regla indefugible del Festival Dau 
Barcelona que els dos darrers premiats amb el premi honorífic “Una vida 
dedicada al joc” escullin el guardonat següent. Al cap d’unes hores, vaig rebre un 
missatge d’en Phil: en lloc d’una llista inacabable de candidats, em suggeria un 
nom. Un únic nom, però molt obvi. Tant, que estava segur que ja hauria rebut el 
premi. Però l’Oriol em va dir que no. Així que l’elecció d’en Phil també va ser, 
de seguida, la meva. (Les grans ments pensen igual.) És per a mi un honor 
immens presentar-vos el nostre col·lega i amic, i nou guanyador del premi 
honorífic “Una vida dedicada al joc”, Bruce Whitehill. 
 
En Bruce és una de les màximes autoritats en matèria de jocs de taula americans i 
la seva història. Nascut a Nova York el 1946, es va criar a Long Island. Cap al 
final dels anys setanta va començar a estudiar alguns jocs que li agradaven, com 
ara l’Scrabble, i va començar a col·leccionar-los al començament dels vuitanta. 
Després de llicenciar-se en Psicologia per la Universitat de Washington a Saint 
Louis i després a la Universitat Estatal de San Francisco, el van contractar com a 
desenvolupador de productes per a la coneguda firma Milton Bradley (MB), a 
Springfield (Massachusetts), on va treballar del 1982 al 1984, quan va decidir 
treballar pel seu compte com a autor independent i inventor de jocs, i també com 
a consultor de la indústria de les joguines i del joc. Amb això, en Bruce es va 
convertir en “The Big Game Hunter” —un joc de paraules que només té sentit en 
anglès—. 
 
El 1985, Bruce Whitehill va fundar l’American Game Collectors Association 
(AGCA), que el 1999 va passar a ser l’Association for Games & Puzzles 
International (AGPI), amb l’objectiu de plasmar millor la magnitud del seu abast 
i el seu caràcter internacional. També ha escrit nombrosos articles per a diverses 
revistes de jocs i ha estat editor de Games, Games, Games i de Games Annual, 
així com de Knucklebones, per esmentar-ne només algunes. És autor d’un capítol 
sobre el joc Careers al llibre Family Games: The 100 Best, editat per James 
Lowder (Green Ronin Publishing), i escriu habitualment a la revista alemanya 
spielbox. 
 
La tasca d’en Bruce com a historiador és extraordinària. El seu llibre Games: 
American Games and Their Makers, 1822-1992, publicat per Chilton Books el 
1992, és l’obra per antonomàsia sobre la història dels jocs i dels editors de jocs 
americans. Des de 1999, Bruce Whitehill ha participat en les conferències anuals 
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de Board Game Studies —conferències internacionals sobre l’estudi dels jocs de 
taula — i ha presentat importants ponències, entre elles, “American Games: a 
historical perspective” (publicada en Board Game Studies, núm. 2, 1999) i 
“Halma and Chinese Checkers: origins and variations” (publicada en Step by 
Step, actes de la conferència del 2001 a Friburg, Suïssa); el maig del 2004, Bruce 
va ser l’organitzador de la VII Conferència Board Game Studies celebrada a 
Filadèlfia (EUA). 
 
Aquell mateix any, Bruce va col·laborar amb el Museu Suís del Joc (Musée 
Suisse du Jeu), a La Tour-de-Peilz, en una exposició amb jocs de la seva 
col·lecció. Per acompanyar l’exposició, va escriure un llibre —publicat en tres 
idiomes: francès, anglès i alemany—, titulat Americanopoly: L’Amérique au 
travers de ses jeux / America as seen through its games / Amerika im Spiegel 
seiner Spiele. Per aquella mateixa època, la reelecció del president George 
W. Bush, un candidat que no era, ni per indici, el president ideal per a Bruce, el 
va empènyer a traslladar-se a Europa i, en concret, a Alemanya, on havia trobat 
l’amor. El 2007, es va casar amb Sybille, que no només és la seva dona, sinó 
també una competent col·lega, així com col·leccionista, historiadora i una 
jugadora professional per dret propi. Actualment, viuen a Eickeloh, un poblet 
rural de Baixa Saxònia, no molt lluny d’Hanover. 
 
El 2007, Bruce va escriure un capítol per a l’important llibre (en francès, amb 
una versió en alemany) Jeux de l’humanité : 5000 ans d’histoire culturelle des 
jeux de société, publicat pel Museu Suís del Joc, sota la direcció d’Ulrich 
Schädler. 
 
El 2008, Bruce va ser un dels deu conferenciants convidats a la XI Conferència 
Board Game Studies, celebrada a Lisboa. El seu article “Toward a classification 
of non-electronic table games” es va publicar a les actes corresponents del 2009. 
I el 2010 vaig tenir l’honor d’acollir una altra ponència quan organitzem la 
mateixa conferència a París: la ponència de Bruce es titulava “The Checkered 
Game of Life: Milton Bradley’s first game, 1860.” Es va incloure a les actes 
digitals que vaig publicar el 2012. 
 
En el 2019, un nou llibre, Tortured Cardboard: How great board games 
emergeix from chaos, survive by chance, impart wisdom, and gain immortality, 
publicat per Philip Orbanes “with the Games Gnome” (Permuted Press), és a dir, 
el mateix| Bruce. 
 
“The Big Game Hunter” ha dipositat part de la seva gran col·lecció de jocs 
americans en diverses institucions, com el Museu Rockwell, a Corning (Nova 
York); el museu The Strong, a Rochester (Nova York); el Deutsches 
Spielemuseum (Museu Alemany dels Jocs), a Chemnitz (Alemanya), i el ja 
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esmentat Museu del Joc Suís, mentre que 6000 dels seus jocs han estat adquirits 
pel Centre Nacional del Joc de Boulogne-Billancourt (actualment ubicat a la 
Universitat Sorbone Paris Nord, a Villetaneuse). 
 
Bruce és també un consumat inventor de jocs. Entre els seus jocs de taula es 
troben Ripley’s Believe It or Not; Centipede, un dels primers jocs de taula 
adaptats d’un videojoc; Change Horses; l’edició “Know It All” de Trivial 
Pursuit; Talat; Fuse, y Outback Crossing. I de Underwood Cellars acaba de 
sortir a Essen la seva versió alemanya, Der Tote im Weinkeller (publicada per 
Kosmos). La seva sèrie de puzles de misteri ha tingut molt èxit. Ara hi ha uns sis 
jocs i puzles seus als respectius mercats d’Europa i els Estats Units, i uns altres 
dos sortiran a finals d’aquest any, Mile High Murder y Clue Mystery Jigsaw 
Puzzle (ambdós d’University Games). 
 
Benvingut, Bruce! 
 
 


