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L'assaig ‘Estimats Reis Mags', de Ròmul Brotons, descriu amb detall l'origen de 35
joguines clàssiques
09/12/10 02:00 - BARCELONA - LLUÍS LLORT

En èpoques nadalenques, tot i les crisis diverses i
perverses que ens puguin atacar, els regals solen
anar de mà en mà. El sector més beneficiat, pel que
fa a rebre'n, són els nens. Tot i que –quan són prou
educats– maquillen amb un somriure la reacció
després d'obrir un paquet de roba interior, de
material escolar o de llegir “val per una ortodòncia”,
les joguines transformen en sincer aquest somriure
de circumstància.
Ròmul Brotons va publicar fa pocs mesos El triomf
de la imaginació. 60 invents que han canviat el món
(o gairebé) i ara ens ofereix, també per mitjà de
l'editorial Albertí, Estimats Reis Mags. 35 jocs i
joguines per recordar. Es tracta d'un llibre en què
l'autor detalla l'origen de jocs de marques concretes,
com ara l'Exin Castillos, els Juegos Reunidos
Geyper, les construccions de Lego, l'Scalextric, els
Madelman, les nines Barbie i Nancy, el Trivial Pursuit
i també jocs genèrics, com ara el cotxe de pedals, el
futbolí, els peluixos, els puzles, els trens elèctrics, els
soldadets i els videojocs.

Les joguines de tota mena desperten la curiositat de la
canalla i també de molts adults Foto: MANEL LLADÓ.
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Les més de 180 imatges que acompanyen els
diferents textos corresponen a anuncis antics
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La majoria de les més de 180 imatges que acompanyen els diferents textos corresponen a anuncis antics.
Aquestes fotos i reproduccions de publicitat d'època resulten un estímul per a la memòria dels adults, que som
els veritables receptors del contingut del llibre.
Tal com ja va fer en el seu llibre anterior, la documentació que ha dut a terme Brotons per elaborar el text i per
localitzar el suport gràfic és esplèndida. A més, afegeix un índex onomàstic molt pràctic. Moltes són les dades
interessants i curioses que envolten la creació de jocs com ara el Monopoly, el Meccano i el cub de Rubik. I, tot
i que no ho sembli, també de la casa de nines, la fireta, la bicicleta, la Màgia Borrás i la pistola de pistons. Un
viatge nostàlgic a la nostra infantesa amb una base molt rigorosa que et fa agafar ganes de visitar el Museu
del Joguet de Figueres com a complement ideal.
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És prou segura per als
vianants l’avinguda
Meridiana?
Sí, malgrat l’accident recent és prou
segura
Sí, però els cotxes han de respectar
els 50 km/h
No, la zona central de vianants és
molt perillosa
No, el més segur eren els antics
passos elevats
Vota
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Quina pel·licula vols veure?
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