
 

           

Jugar para hablar de jugar: ficción digital y conversación literaria 
a càrrec de Lucas Ramada Prieto, especialista en ficció digital infantil i juvenil. 
 
 
Vigotsky: Quan el subjecte juga és més conscient d’allò contextual al voltant de l’acció 

 
 
Dissabte matí. Arribem plenes encara de les descobertes i paraules sàvies de les 
xerrades i tallers de la jornada d’ahir i amb la il·lusió de retrobar-nos presencialment, per fi, 
amb cares massa temps passades pel filtre dels píxels de les pantalles. Maleït virus! 
 
El joc, moltes vegades, avança a cops de dau o de carta pillada d’entre un joc d’unes 
quantes més. Avui, la carta pillada ens porta al taller de Lucas Ramada, que ens parlarà 
de ficció digital i conversa literària. I és que la gramàtica del joc ja ho té això i l’atzar ens 
porta a trobar-nos, sí o sí, entre píxels i pantalles altra vegada, amigues! 
 
Ens dividim en 5 taules i creem 5 grups de joc.  Perquè malgrat treballar, aprendre, 
conversar i preguntar i no callar, aquí la matèria primera són tauletes equipades amb jocs 
molt ben triats per en Lucas Ramada, aquest expert de la ficció digital i que diu coses tant 
interessants però tant ràpidament, que tenim un doble joc: jugar als jocs de la tauleta i 
jugar a atrapar a en Lucas, que ens esperona a crear activitats conversacionals a partir 
d’aquesta tres jocs (apunteu!):  Feed the head, Kids i My Exercise 
 
 

Tres jocs estèticament impecables, diferents, inquietants i generadors de curiositat a 
cada clic. Prou representatius de dificultat, prou ben dissenyats, perquè ens permetin 
crear una conversa literària, ens diu en Lucas.  
 
Feed the head.  
Un crani que alimentem i que això genera nous elements de joc.  
 

 
 



 

           

 
 
Kids.  
Estèticament interessant perquè no entra en la infantilització.  
En blanc i negre desenes de personetes es mouen per la pantalla, però en un cert 
moment, quan ocupem una posició amb una de les personetes, l’acció de la resta, canvia.  
 

 
 
My Exercise. 
Té un punt d’estranyesa tant gran, que encurioseix... Es basa en la repetició de rutines per 
generar nous elements dins el joc i passar pantalla. 
 

 
 
 
Quina és la nostra relació amb el joc?  
 
Davant els jocs riem, ens encuriosim però també ens posem nerviosos perquè hi ha coses 
que no entenem!   Aquest «no entendre» és el que hem d’intentar matisar com a 
dinamitzadors per agafar seguretat. Vet aquí el primer repte: cal que llegim obres per 



 

           

sentir-nos amb recursos davant la mediació. Fer lectura del joc i anar fent créixer les 
referències. 
 
Avui, el nínxol més gran de formació de la identitat entre els joves és a través dels 
videojocs. A nivell col·lectiu i social el joc hi és! I no podem fer veure que no. Cal tenir en 
compte això a l’hora de pensar les mediacions literàries. Vinga, juguem! 
 

 

El paper de la mediació 
 
Com a mediadors de lectura hem de ser capaces de construir activitats per diferents grups. 
Davant els jocs, doncs, com afrontem la complexitat/diversitat d’un grup?; La diferència 
entre el bagatge experiència dels alumnes afecta l’obra? Afecta la conversa?  Com a 
mediadors de lectura, des d’on creem la mediació literària i per aquí?  
 
D’entrada potser és complicat per establir una conversa, però de sortida el resultat és molt 
ric, ens diu en Lucas.  
 
 
Com creem, doncs, un dispositiu de conversa literària?  
 
Per fer-ho hem de tenir en compte el que hem comentat fins ara però som persones amb 
voluntats, desitjos i fílies i hem de connectar-nos. Per això hem de pensar quina porta de 
conversa obrim?  De què volem parlar? Des d’on obrim aquestes converses?  
 
Hem de donar peu a fer preguntes: Què és això? Perquè estic jugant? Com ens sentim 
davant l’obra? 

 
Les obres tenen múltiples lectures i les preguntes ens obriran converses que ens portaran 
cap el text/discurs del joc (hi ha una persona que ha pensat el joc!), o cap a la conversa 
estètica o a l’auditiva o a la visual o a la més experiencial. En la conversa del joc 
reflexionem entorn a possibles. 
 
Ens podem quedar en el joc pel joc, però el llenguatge del joc també té una idea de fons. 
No cal arribar de cop a aquesta idea amb el dispositiu de conversa, però hem de saber 
crear preguntes per poder-hi arribar.  Amb la pregunta «Què significa jugar a aquest joc?» 
(Ens) fem conscients de l’experiència davant/dins aquest joc. El propi acte de jugar és el 
canal de comunicació del joc que juguem. 
 
La ficció digital és una obra més a llegir i una aliada imprescindible perquè la conversa 
literària esdevingui encara més significativa per als joves lectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           

 
 
 


