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Havent dinat, ens hi posem de nou i Piu Martínez, a qui no li calen presentacions, 

arrenca amb ganes la seva intervenció. Amb ella farem diferents viatges pel món 

de l’art, el disseny i la literatura infantil.  

 

*** 

 

En primer lloc, Piu Martínez ens parla sobre la importància de la joguina a la 

història de l’art i ens en posa diferents exemples. I és que no és pas difícil trobar 

joguines i infants jugant a la literatura, la pintura, l’escultura o el cinema!  

 

En pintura, si anem al segle XVI, ja trobem els quadres de Pieter Brueghel el 

Vell, en què veiem nens jugant a la neu; el segle XX, concretament l’any 1908, 

descobrim la sèrie de pintures amb nens jugant de Kazimir Malèvitx; i el 1938 

trobem a Picasso, amb el seu quadre Niña con barco, en què veiem una nena 

jugant amb un vaixell de joguina.  

 

Si pensem en escultura, podem veure la transformació de personatges literaris 

com els Mumin o la Miffy en escultures. La manera de llegir l’art no és només a 

través de la pintura, apunta Piu Martínez, també pot ser a través d’un àlbum o 

d’una escultura.  

 

A la literatura també hi trobem referències. Per exemple, el Libro de juegos para 

los niños de los otros, d’Ana María Matute, un dels primers photobooks que es 

va fer a Espanya, en què veiem la tradició popular a través dels infants jugar 

durant la postguerra. També trobem Rainer Maria Rilke, que va fer un assaig 

sobre les nines de cera i la por que feien, i Charles Pierre Baudelaire amb un 

assaig sobre els titelles i les marionetes. Ambdós expliquen que existeix una  



 
 

atracció màgica entre la joguina i l’adult, ja que aquest, en saber que no li 

correspon jugar amb la joguina, s’hi sent atret.  

 

Piu Martínez ens parla també de Raymond Queneau i la seva obra Cien mil 

millones de poemas, un llibre per jugar amb la poesia.  

 

Si parlem de cinema, veiem que, al llarg de la història, bona part de les 

referències cinematogràfiques en què les joguines són les protagonistes, sempre 

hi ha una certa aura de terror. No és fins als anys 70 o 80 que les coses 

comencen a canviar. La productora de cinema d’animació Pixar amb Toy Story 

canvia totalment aquesta tendència. Les joguines cobren vida i són bones.   

 

*** 

 

Després d’aquest petit repàs per la història de l’art, Piu Martínez fa un petit 

recorregut per llibres que en algun moment de la història de la literatura infantil 

van tenir a veure amb les joguines. Àlbums en què a la trama hi ha protagonistes 

com el joc o les joguines.  

 

Ens parla de: 

 

 Histoire d’une boîte à joujoux (1926), d’André Hellé, editat aleshores per 

l’editorial Tolmer i ara per MeMo. Aquest llibre neix d’un encàrrec del 

músic Claude Debussy per a la seva filla que evoluciona fins a convertir-

se en aquest àlbum tan especial que ens recorda a Drôles de Bêtes, del 

mateix autor.  

 

 Les jeux en images (1933), de Nathalie Parain, editat per Père Castor i 

recuperat per MeMo. Un àlbum que recull els jocs que jugaven els nens i 

les nenes els anys 30. Piu Martínez destaca que, tot i situar-se en aquella 

època, les nenes van amb vestits curts i els jocs que se’ns mostren són a  

https://www.editions-memo.fr/livre/histoire-dune-boite-a-joujoux/
https://www.editions-memo.fr/livre/droles-de-betes/
https://www.editions-memo.fr/livre/les-jeux-en-images/


 
 

 l’aire lliure! Això manifesta canvis en la pedagogia. L’experimentació i el 

joc portats al camp de l’educació.  

 

 Comment jouer tout seul. Pour Garçons et Filles de 6 à 9 ans (1954), de 

Fernand Nathan, il·lustrat per Nina Morel.  

 

Piu Martínez ens fa notar que l’àlbum està editat en rústica i a dues tintes, 

una mostra clara de la voluntat d’aleshores de democratitzar la lectura. El 

llibre explica jocs que es poden jugar sol; d’alguna manera, l’autor ens 

està dient que no està malament estar sol.   

 

 Una pierna, escrit per Grassa Toro, il·lustrat per Arnal Ballester i editat per 

A Buen Paso.   

 

Un àlbum que en lloc de llegir-se passant la pàgina, es fa desplegant un 

tauler. No és ben bé un llibre ni tampoc un joc. Per què? Perquè és un 

llibre sobre la guerra. I a la guerra no valen ni els jocs ni els llibres. Hem 

d’aprendre a llegir diferent.  

 
 

*** 

 

Aleshores, Piu Martínez ens proposa fer un recorregut pels imprescindibles, per 

aquelles persones que van participar en la creació d’àlbums il·lustrats, però que 

també van ser importants en el món del disseny i que en algun moment de la 

seva vida van participar en el disseny de joguines o jocs. Es proposa fer-nos 

veure com diferents autors relacionats amb la literatura infantil han dissenyat 

també joguines, que són un altre suport d’expressió, com ho és l’àlbum. 

 

Abans d’això, però, Piu Martínez fa un petit apunt sobre les joguines. Segons ens 

explica, la joguina passa per tres valors diferents: 

 

https://www.abuenpaso.com/libro/una-pierna/


 
1. Valor didàctic, pedagògic i lúdic. Compleix aquestes funcions quan 

l’infant juga amb ella. Aquest valor és viu mentre el nen és petit i l’utilitza.  

2. Valor sentimental. Un cop l’infant ja no hi juga, algunes de les joguines 

es guarden, ja que té una importància per la persona ja adulta, en aquest 

cas un valor sentimental.  

3. Valor artístic i econòmic. Passen els anys i algunes joguines 

adquireixen un valor artístic i econòmic, ja que formen part de la història 

del disseny.  

 

A partir d’aquí, Piu Martínez ens parla de: 

 

 Fredun Shapur 

 

Fredun Shapur era dissenyador, però sobretot era un senyor que mai va deixar 

de ser nen, tal com els passava a Bruno Munari, Enzo Mari o Gianni Rodari. Un 

fet que els va ajudar a tenir sempre curiositat per conèixer, gaudir del plaer de 

comprendre i el desig de seguir jugant.  

 

Piu Martínez ens explica la història de Shapur i en destaca la seva estada a 

Txèquia, durant els anys 50, quan el país es converteix en el centre neuràlgic de 

la indústria gràfica a Europa. En aquell moment, neix precisament el social 

design. No els interessa que els dissenys arribin només a una elit; un bon disseny 

ha d’arribar a tothom. Fredun Shapur té una preocupació especial perquè el 

disseny arribi als infants i busca que siguin curiosos i se sentin atrets per l’art ja 

des de petits.  

 

Arran de la necessitat dels seus fills de tenir una disfressa per a la festa de fi de 

curs, Shapur dissenya els seus famosos Playsack, unes disfresses d’animals 

fetes amb bosses d’escombraries de paper. Aquests elements han esdevingut 

un referent tan important que ara es troben al MoMA de Nova York. Tot un èxit! 

Després d’explicar-nos això, Piu Martínez ens regala un moment d’allò més 

divertit quan apareix en pantalla disfressada d’esquelet amb una mena de  

https://tectonica.archi/articles/playsack-fredun-shapur/


 
 

Playsack dissenyat per Joëlle Jolivet el 2015 en homenatge a Shapur, 

l’anomenat Sac d’os. 

 

A partir d’aquí, Shapur va fer altres col·laboracions. Entre elles, la que va fer amb 

l’empresa suïssa de joguines Naef. Shapur comença a tenir reconeixement en el 

món de les joguines i busca també la seva democratització amb materials més 

econòmics.  

 

Piu Martínez ens mostra també la col·lecció de quatre llibres que Shapur, 

reeditats fa poc per l’editorial francesa MeMo. Uns àlbums que inicialment es van 

concebre com a manuals per aprendre a llegir, però que la seva filla, Mira 

Shapur, va readaptar. Les il·lustracions de Fredun Shapur destaquen per la seva 

paleta limitada i l’ús de formes bàsiques reproduïbles fàcilment, així com per la 

tècnica de la papiroflèxia.  

 

 Bruno Munari 

 

Sobre aquest autor, Piu Martínez ens mostra concretament les seves joguines. 

Munari, com a dissenyador industrial, experimenta amb diferents materials i en 

col·laboració amb l’empresa de pneumàtics Pirelli fabrica, l’any 1949, el gat Meo 

Romeo, un ninot de goma escuma i filferro  que permetia adaptar-se a moltes 

posicions. Entre altres coses, Munari va fer també un anunci de la joguina d’allò 

més original i trencador. Piu Martínez destaca la gran creativitat i capacitat 

d’experimentació del geni.  

 

Deu anys després, Munari crea Zizì el mico, una joguina construïda amb foam i 

filferro. D’aquest projecte Piu Martínez en destaca el fet que la joguina es 

comercialitza embolcallada amb una mena de xarxa, de manera que quan 

l’obries, estàs alliberant l’animal. Munari ens parla, els anys cinquanta, del 

respecte animal.  

 

https://helium-editions.fr/livre/sac-dos/
https://www.italianways.com/bruno-munari-meo-romeo-the-cat-and-kids-honesty/
https://www.italianways.com/bruno-munari-meo-romeo-the-cat-and-kids-honesty/
https://www.elledecor.com/it/design/a32751441/scimmietta-zizi-munari-pigomma/


 
 

 Enzo Mari 

 

Enzo Mari era un dissenyador molt important, conegut internacionalment. Mari 

es pregunta com podem utilitzar el joc per fer arribar conceptes bàsics als infants. 

A partir d’aquí, decideix crear el llibre L’Altalena, editat per Corriani, que ens 

mostra clarament les diferències entre els pesos de diversos elements. Mari ens 

parla de l’equilibri.   

 

Piu Martínez també ens parla de Ingela P. Arrhenius, que es dedica a crear 

joguines a partir dels seus dibuixos. Alguns dels personatges que apareixen als 

seus llibres i joguines són alguns dels seus amics! 

 

*** 

 

Piu Martínez acaba dient-nos que podríem parlar de molts més temes relacionats 

amb aquest, però que no tindríem pas temps! Per exemple, podríem observar 

l’àlbum com a suport de joc... Però això, serà un altre dia. L’esperarem amb 

candeletes.  

 

 

Altres referències: 

BIRKS, Kimberlie. Design for children. Phaidon.  

 
 

https://corraini.com/it/l-altalena.html
https://cocobooks.com/autores/ingela-p-arrhenius/

