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Discurs d’agraïment pel Premi Especial 
“Una vida dedicada al joc” 2021 
Bruce Whitehill 
 
Gràcies, Thierry. Bona tarda. És tot un plaer ser aquí. Us prego que em 
disculpeu, però només parlo una mica d’espanyol i, em sap greu dir-ho, gens de 
català. Així doncs, crec que és millor que us parli en anglès... en anglès americà, 
perquè jo soc dels Estats Units. I potser també hi ha gent entre el públic que no 
parli espanyol i no hagi entès del tot el que acabo de dir. Ni jo mateix sé gaire bé 
el que he dit. 
 
En qualsevol cas, dos dels ponents que acaben de participar, Irving Finkel i 
Thierry Depaulis, coneixen àmpliament la història dels inicis del joc. Viatgen per 
tot el món, i l’Irving, per exemple, aixeca roques mil·lenàries només per veure si, 
a sota, hi troba un gravat amb algun joc. Jo també viatjo, i reconec que he 
fotografiat algunes d’aquestes pedres, que, per sort, ja estaven aixecades, quan 
vaig ser a Turquia. Aquells jocs tenen entre 1000 i 5000 anys! I fer tot això és 
molt interessant, però, és clar, jo soc nord-americà i la nostra història té, si fa no 
fa, dos-cents cinquanta anys (si no es té en compte l’enorme contribució dels 
nadius americans). Dos-cents cinquanta anys. Segur que aquí n’hi haveu molts 
que sabeu el nom d’algun familiar vostre més antic que això. De manera que em 
vaig interessar per una cosa més moderna: conèixer aquells jocs que es 
consideraven tan bons com per ficar-los en capses per vendre’ls al màxim 
nombre de persones possible. Qui els va inventar? Qui els va publicar? Per què? I 
què més passava en la societat de la seva època? 
 
Però, bé, m’estic avançant. Primer vull agrair a Dau Barcelona el premi que 
m’han concedit. Després de treballar la major part de la meva vida adulta en el 
sector dels jocs, és un veritable honor per a mi rebre el premi “Una vida dedicada 
al joc”. No em va ser fàcil decidir de quina vida havia de parlar en aquesta breu 
presentació: de la meva vida com a historiador, com a inventor, com a autor o 
com a jugador?  
 
La paraula clau que aplegar totes aquestes vides és curiositat: curiositat per saber 
per què és bo un joc, curiositat per saber per què hi ha persones que col·leccionen 
jocs amb els quals ni tan sols juguen o per què un joc és més popular que un altre 
entre els col·leccionistes, o curiositat per saber per què un joc surt en un moment 
determinat. I, com a inventor, curiositat per saber què fer amb una idea per a un 
joc que aconsegueixi que altres persones hi vulguin jugar quan estigui enllestit. 
Soc curiós per naturalesa: quants dels que sou aquí jugueu encara al Monopoly? 
Per què hi ha tanta gent que juga al Monopoly, el joc més popular als Estats 
Units, encara que inclogui tants errors —no me’n feu parlar— i havent-hi tants 
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altres jocs infinitament millors? Ja sabeu que Parker Brothers va comprar aquest 
joc el 1933, però no a la inventora original; la seva inventora el va crear el 1904. 
Però això és un altra qüestió. 
 
També tenia curiositat per saber d’on provenen les dames xineses. De fet, encara 
m’intriga. Vaig citar-me amb la persona que coneixia la versió americana a casa 
seva, a Florida, però no em va voler explicar gaire cosa; volia reservar-s’ho per al 
llibre que havia d’escriure. Però es va morir i, segons la seva filla, no va deixar 
cap manuscrit. El que sí que sé és que el gran clàssic americà de les dames 
xineses es va originar a Alemanya —el 1890 o abans— amb el nom de Halma i 
que al dors hi tenia una variant anomenada Stern-Halma (halma en estrella), amb 
forma d’estrella de sis puntes. 
 
Tinc curiositat per saber per què una empresa nord-americana anomenada E. I. 
Horsman va publicar, el 1895, Trilby, un joc basat en una novel·la d’un dibuixant 
de còmic i escriptor francès establert a Anglaterra, George Du Maurier. 
Us agradaria rebre un joc gratis? Doncs, jo tinc curiositat per saber per què una 
empresa de cafè, Lion Coffee, va decidir regalar jocs amb el seu producte cap al 
1900, fet que el va convertir en un dels primers productes amb regal de la 
indústria del joc. Anunciaven, i ho cito literalment: “Els nens hi juguen tot el dia 
i els grans, a la nit”. En aquella època, els jocs no eren només per a infants! 
Els jocs són un reflex del que passa al món. Sense anar més lluny, The 
Vanderbilt Cup Race es va publicar cap al 1906. No era només un joc de curses: 
estava basat en una cursa d’automobilisme real, la Copa Vanderbilt, celebrada a 
Long Island i que, curiosament, es va cancel·lar al cap de pocs anys perquè hi 
morien massa espectadors. 
 
La meva curiositat per saber què s’amagava rere d’un joc publicat el 1907 amb el 
nom de Teddy’s Bear Hunt em va portar a conèixer la història del president 
Teddy Roosevelt, que, una vegada que va sortir a caçar ossos, va perdonar la vida 
a un cadell d’os en un gest que va omplir tots els titulars. Allò va passar el 1902. 
El joc es va publicar al cap de cinc anys. 
 
També em vaig preguntar què havia motivat el llançament d’un joc de Milton 
Bradley al voltant de l’any 1910, Duck on the Rock, un joc amb unes 
il·lustracions meravelloses i on es veia un ànec ben vestit —però no amb roba 
com per posar-te a cuinar sinó amb roba elegant, amb barret i bastó— dempeus a 
sobre d’una roca. L’antropomorfisme, dibuixar animals amb roba i 
característiques humanes, era molt popular en aquella època. Resulta que Duck 
on the Rock era el nom d’un joc al quals els infants jugaven a l’aire lliure: 
col·locaven una pedra o una llauna a sobre d’una roca i hi tiraven pedres fins que 
la feien caure. A la capsa del joc de Bradley no hi deia res sobre aquesta història; 
havies de ser prou curiós com per descobrir-la. 
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Un altre joc que és fill de la seva època és Admiral Byrd’s South Pole Game 
“Little America”. Jo havia sentit parlar de Byrd i de les seves expedicions al Pol 
Sud, i del nom de la seva base, “Little America”. El que no sabia és que el van 
ascendir a contraalmirall just abans del Nadal del 1929; el joc de Parker Brothers, 
amb el qual pots reviure les seves aventures, va sortir el 1930, poc després.  
 
Ara saltem als anys cinquanta: vaig sentir curiositat per saber quins canvis de 
professió hi havia en un joc com Careers no només amb el pas del temps sinó 
també en la seva representació en diverses parts del món. És una oportunitat 
formidable per observar les diferències culturals i els canvis en una societat. Al 
Careers original podies treballar en una explotació d’urani, com a navegant o bé 
explorant la lluna. Més endavant, quan ja havíem arribat a la Lluna, ja s’hi podia 
anar a l’espai. Mentre que en la primera versió americana de Careers els 
jugadors podien anar de vacances primer a Florida i més tard a Hawaii, en la 
versió alemanya se n’anaven de vacances a una mansió a la regió suïssa de 
Ticino, després a Mallorca, després a Hawaii i finalment als mars del Sud; els 
holandesos anaven a la Riviera i, quan va passar de moda, les versions posteriors 
els portaven als mars del Sud, on suposo que es reunien amb els alemanys. Crec 
que Careers no es va publicar a Espanya.  
 
Serps i escales (en anglès Snakes and Ladders) és un joc al qual encara es juga a 
Espanya, però no tant als Estats Units, i sospito que és perquè als nord-americans 
no els agraden les serps. La curiositat també em va portar a descobrir que aquest 
joc procedia de l’Índia, on la serp té molt de prestigi dins la mitologia hindú. 
Però als Estats Units es va canviar Snakes and Ladders per Chutes and Ladders 
(“Tobogans i escales”), un joc amb què gaudien tots els infants nord-americans i 
amb el qual podien pujar per l’escala de l’èxit o descendir pel tobogan, cosa que 
els obligava a retrocedir. 
 
He començat aquesta presentació preguntant qui juga al Monopoly. Doncs ara 
tinc curiositat per un joc que veig que apareix als webs espanyols. Qui juga 
encara al Ludo? Vet aquí que són els mateixos que juguen al Monopoly. El Ludo 
és la versió britànica descafeïnada del Parcheesi o parxís, un joc que tothom creu 
que ve d’Amèrica, però que en realitat també és originari de l’Índia, amb el nom 
de pachisi. “Pa-txi-si”, “Par-txi-zi”. És molt més fàcil si ho veus escrit. El Ludo 
és un joc purament de sort en què s’utilitzen daus i al qual no sé per què hi ha 
gent que encara hi juga; si hi has de jugar amb o pels teus fills, almenys que sigui 
al parxís. El seu equivalent alemany és el Mensch ärgere dich nicht, un nom que 
m’és impossible de pronunciar. Significa “Va, no t’enfadis”. Tenia curiositat per 
saber per què tants infants alemanys encara juguen a aquest joc i llavors em vaig 
casar amb una alemanya i vaig rebre’n la resposta. A Alemanya, els pares i pares 
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juguen a aquest joc —no en repetiré el nom— ¡perquè els seus fills aprenguin a 
perdre! Imagineu-vos. 
 
I, respecte a això darrer, crec que he descobert de quina de les meves moltes 
vides us hauria de parlar aquesta nit... Ostres, ja no tinc temps.  
 
Bé, no oblideu que, siguin com siguin les vostres vides, la clau per a una vida 
plena, rica i interessant és... la curiositat. Moltes gràcies. 
 


