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Tendències
Canvis clau en la infantesa

Els canvis en els gustos infantils en els últims 25 anys

1991
Tortugues Ninja

1993
Consola de Sega
i Nintendo

1992
Game Boy

1994
Mister Músculo

Apareixen els videojocs a Espanya i predominen les nines
nadons i les figures d’acció

1997
Tamagochi

1995
Power Rangers

2000
Furby

1998
Epi Cosquillas

1996
Construcció
K'nex

Joguines amb nous mecanismes
electrònics irrompen al mercat
aprofitant els avenços tecnològics

2003
Vaixell pirata
Peter Pan

2001
Patinets
de metall

1999
Playstation

2002
Scalextric (Circuit
Le Mans)

2005
Robosapiens
2004
Nines Bratz

Les nines maniquí es transformen
Playstation
arrasa al
mercat

Un clàssic
es posa de
moda
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“Tinc vuit anys i ja no
en vull, de joguines”
El rang d’edat en què els nens s’interessen per les nines
i els jocs tradicionals torna a baixar

MAYTE RIUS
Barcelona

E

ls qui tenen fills en
aquesta franja d’edat
ho hauran comprovat.
Cada vegada els nens
juguen menys anys
amb joguines, i a partir dels 9 o 10
ja no tenen interès a demanarlos
als Reis d’Orient. I si parlem de
nines i altres joguines molt tradi
cionals, el rebuig –almenys en
públic–, comença abans, els vuit.
Les joguines es consideren cosa
de criatures, i els nens d’avui es
fan grans molt joves, entre altres
raons perquè els mateixos pares i
adults que els envolten els inciten
des de petits que es comportin de
forma més seriosa, mesurada i
adulta. A això s’hi suma que els
models que els proporcionen les
sèries i els cantants de moda, fins
i tot en la roba que fan servir, són
una rèplica del món dels adults,
de manera que tot els impulsa
a ferse grans molt aviat, la qual
cosa repercuteix en l’ús de les jo
guines.
El fenomen no és nou. A co
mençaments dels anys 90 ja es va
observar un descens a la franja
d’edat en què els nens s’interes
sen per les joguines a conseqüèn

cia de la irrupció de les consoles i
els videojocs. Però els especialis
tes en la matèria asseguren que
ara el rang d’edat ha tornat a bai
xar. “Amb l’auge de les tauletes
s’ha produït una reducció més
acusada perquè els nens entren al
món de la tecnologia abans, a
edats molt primerenques, i el joc
amb joguines tradicionals queda
relegat als més petits, cosa que, al
seu torn, està portant als fabri
cants a centrar la seva oferta en
aquestes edats més baixes i el re
sultat és que també les joguines
s’infantilitzen”, assegura María
Costa, responsable del departa
ment de pedagogia de l’Institut
Tecnològic de Producte Infantil i
Lleure (AIJU) i coordinadora de
la seva Guia de la Joguina, que
aquest any ha analitzat l’evolució
de la joguina i del joc infantil al
llarg dels 25 anys de vida d’aquest
organisme.
Explica que durant aquest pe
ríode la franja d’edat en què els
nens s’interessen per joguines
també ha oscil∙lat en funció de la
joguina que es posava de moda.
“A Espanya tradicionalment
s’havia jugat amb nines sense
problemes fins als 1112 anys, pe
rò després va baixar fins als 8 o 9,
i quan es van posar de moda les

Bratz o les Monster High va tor
nar a pujar la demanda fins als 11
anys, per tornar a caure així que
va passar el furor d’aquestes ni
nes i va baixar de nou fins els 7
anys amb la princesa de Frozen”,
exemplifica la pedagoga. I afe
geix que el passa mateix amb les

construccions: “El 2014, els mun
tatges de Star wars de Lego van
tenir èxit i van captar públic de 9
a 11 anys, però són repunts pun
tuals”.
Psicòlegs, pedagogs i sociòlegs
que segueixen l’evolució del joc
asseguren que avui l’únic lloc on

LES RAONS

POC ÚTILS

Les sèries, la moda
i els pares inciten
a ferse grans
des de molt petits

El pati de l’escola és
gairebé l’únic lloc de joc
entre iguals, però no s’hi
emporten joguines

E L M É S P O P U L A R : L A PAT RU L L A CA N I N A
]Els productes de la Patrulla

Canina són les joguines més
populars d’aquest any. Ho
diuen els algoritmes d’Ama
zon que mesuren la popu
laritat de les joguines més
demandades a Nadal (la
Patrulla Canina ha passat de
la posició 146 el 2014 a liderar
el rànquing) i molts pares i
mares que fa setmanes que
peregrinen per botigues i
webs a la recerca dels articles
de la sèrie televisiva, alguns

dels quals estan esgotats des
de fa temps.
Els jocs vinculats a les pel∙lí
cules Frozen i Star wars són
els següents en popularitat i
figuren en el top ten de ven
des d’El Corte Inglés o Toys R
Us. En el cas d’aquesta última,
el més venut és el Falcó
Mil∙lenari de Lego Star Wars,
i a El Corte Inglés encapçalen
el rànquing la Patrulla Canina
i les nines de Descendientes
de los Villanos.

sobreviu l’esperit infantil de sem
pre i es juga entre iguals –sobre
tot a les ciutats– és el pati de les
escoles, i allà no s’emporten jo
guines, de manera que als nens
no els resulten tan útils i en canvi
els atreu tenir allò que tenen els
grans: l’ordinador, la tauleta o el
mòbil.
L’estudi d’AIJU fa palès que, a
més de perdre abans l’interès per
les joguines, els nens d’avui tenen
menys temps per jugar que els de
fa 25 anys, que entre deures i ex
traescolars pràcticament només
juguen els caps de setmana i que
els seus jocs són molt més seden
taris.
“El temps de lleure i de joc in
fantil cada vegada és menor i a
més hi ha molts nens que no te
nen parells per jugar perquè un
percentatge molt elevat són fills
únics, i això, unit al model de so
cietat en què vivim, ha fet que els
jocs de carrer i tradicionals s’ha
gin canviat per jocs més seden
taris, amb joguines que es poden
utilitzar en espais i temps reduïts,
i per l’ús de tecnologia, la qual co
sa està transformant la socialitza
ció infantil a través del joc”, ex
plica Jaume Bantulà, professor i
investigador de BlanquernaURL
i membre de l’Observatori del
Joc Infantil (OJI).
Emfatitza que “abans el que els
nens feien en sortir de l’escola era
jugar amb altres nens, i ara la seva
agenda està carregada d’activi
tats extraescolars utilitàries, in
clòs l’esport, que en comptes de
ser una activitat física i lúdica és
una cosa una mica reglada, de
manera que els nens no tenen
marge per jugar amb altres nens
en un joc lliure, en el qual no se
sentin vigilats ni observats”.
Pel que fa a això, María Costa
explicita que avui dia els adults
som menys sociables per les cir
cumstàncies i el ritme de vida que
portem i perquè volem viure el
nostre espai de forma indepen
dent, i això es tradueix que els
nens viuen molt aïllats, sobretot a
les ciutats.
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