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Introducció

L’objectiu d’aquest estudi és oferir una panoràmica general de la situació del català
en els jocs i joguines arreu del domini lingüístic que vagi més enllà de les xifres i les
dades estadístiques. L’objectiu és poder entendre el funcionament d’aquest sector i
el dels seus actors principals: entendre’n les motivacions i limitacions. Només amb
aquesta comprensió podrem plantejar solucions factibles, amb una bona dosi de
creativitat i imaginació, per aconseguir una presència més gran del català en els jocs
i les joguines.

L’estudi s’estructura, fonamentalment, al voltant de tres grans blocs, vinculats als
elements o fases clau del procés que segueixen els jocs i les joguines: la fabricació,
la comercialització i el consum. Cadascun d’aquests blocs comença amb una
panoràmica general del domini lingüístic, per passar després a una anàlisi de la
presència de la llengua. Van precedits per una introducció al voltant del joc i la
joguina de forma general, així com d’una comparativa de situacions lingüístiques
similars.

Metodològicament, s’han utilitzat diverses tècniques, en funció de les necessitats i
característiques de cada apartat:

-

Recerca de bibliografia i de dades relacionades amb el sector.

-

Qüestionari a fabricants de joguines i jocs en català.

-

Qüestionari a venedors de joguines i jocs en català.

-

Entrevistes en profunditat a fabricants de jocs i joguines en català.

-

Visita a establiments comercials de jocs i joguines.

-

Anàlisi de catàlegs i pàgines web.
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Consideracions prèvies
L’àmbit geogràfic d’aquest estudi és el domini lingüístic del català, és a dir,
Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i la Catalunya
Nord. L’obtenció de dades referents a aquest àmbit és extremadament difícil, per
motius prou evidents:

-

Pel que fa als territoris pertanyents a l’Estat espanyol, la majoria de dades fan
referència al conjunt de l’Estat i no estan diferenciades per zones. Per tant,
cal suposar que els territoris del domini lingüístic són representatius i que les
dades generals són extrapolables.

-

En alguns casos, trobem dades de la mateixa font per a Catalunya, País
Valencià i Illes Balears, de manera que resulta prou fàcil d’agregar-les i
obtenir-ne un resultat global.

-

En cas de ser dades de fonts diferents, no s’han agregat, ja que no tenim la
certesa que hagin estat recollides de la mateixa manera, i podrien donar lloc a
resultats que no es correspondrien a la realitat.

-

En el cas de la Franja de Ponent no hi ha dades específiques, sinó que
s’engloben dins de les dades d’Aragó, per la qual cosa no s’han utilitzat.

-

En el cas de la Catalunya Nord, no hi ha dades específiques d’aquest sector
per a aquest territori.

-

Les dades utilitzades són les més recents disponibles.
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A banda d’això, en aquest estudi hem considerat, fonamentalment, la
presència del català en el contingut dels jocs i les joguines, més que no
pas en l’etiquetatge o les instruccions. Per contingut entenem aquells
elements que formen part del funcionament del joc o la joguina, com poden ser
fitxes, cartes escrites o ninos que parlen.

El motiu per fer aquesta distinció i orientació no és que no considerem important
l’etiquetatge en català, sinó que més aviat respon a una altra problemàtica:
l’incompliment sistemàtic de la normativa lingüística corresponent en tots els sectors.
En canvi, considerar la llengua del contingut és important perquè fa referència a una
altra qüestió: el dret dels infants catalanoparlants a jugar en la seva llengua i dels no
catalanoparlants a prendre part de la llengua i cultura del país de manera plena.
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Què és una joguina i què és un joc

Les definicions de joc i joguina, són extenses i diverses, en funció de qui les proposa
i del seu objectiu.

Segons l’Institut d’Estudis Catalans, es defineix la joguina com aquell “objecte fet
expressament per a jugar, per a entretenir-se, els infants”.

Pel que fa al joc, l’IEC el defineix com un “entreteniment, exercici recreatiu, sotmès a
regles, en el qual entren en competència l’habilitat i la sort dels participants”.

Aquestes definicions, per bé que certes, són molt bàsiques, per la qual cosa en
aquest estudi hem intentat ampliar-les amb aportacions d’autors diversos. L’objectiu
d’incloure-hi altres elements és permetre comprendre millor els conceptes. Les
aportacions s’han escollit en funció de la seva alineació amb l’objectiu d’aquest
estudi.

D’una banda, Borotav (1972) defineix la joguina com “l’accessori que constitueix per
si mateix l’element suficient del joc i que només l’ús confereix a la joguina el seu
caràcter definitiu […]”.

D’altra banda, De Borja (1982) defineix la joguina com “un element especialment
pensat, dissenyat i elaborat per estimular i diversificar el joc humà. Realitzat per
entretenir els infants, estimulen l’activitat a partir de la qual incideixen en el
desenvolupament del cos, la motricitat, l’afectivitat, la intel·ligència, la creativitat i la
sociabilitat”.
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En referència als jocs, la principal diferència amb la joguina és que
incorpora les regles que cal seguir per part de tots els participants.

En aquest estudi analitzem la presència del català en els jocs i les joguines entesos
com aquells objectes pensats, dissenyats i elaborats per estimular i diversificar el joc
humà, tinguin regles o no, indiferentment de l’edat del públic a qui va dirigit, i que es
comercialitzi en establiments legals.

Aquesta definició implica que:

-

No diferenciem entre jocs i joguines, ja que la diferència entre ambdós és molt
lleugera i no afecta el desenvolupament de l’estudi.

-

També considerem jocs i joguines aquells que no estan dirigits específicament
a infants, i seran considerats conjuntament.

-

Només considerem aquells jocs i joguines que es comercialitzen com a tals, i
que ho facin en establiments legals.

-

No considerem els encaixables o puzles, ja que tenen característiques
diferents dels jocs i les joguines.

Tipus de jocs i joguines

De la mateixa manera que en la definició, també trobem diverses opcions a l’hora de
classificar les joguines. A tall d’exemple, es poden classificar segons l’edat del seu
públic objectiu, segons l’àrea de desenvolupament fonamentada (motricitat,
sociabilitat…) o segons la seva finalitat (educatius, competició…).

En aquest cas, la classificació dels jocs i les joguines es fa a diferents nivells,
combinant elements de les classificacions anteriors i introduint-ne de nous:
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Segons el contingut:

-

Jocs i joguines amb llengua en el contingut, és a dir, aquells amb contingut
audiovisual o escrit en els elements necessaris per a l’ús del joc o la joguina.
Per exemple, joguines que parlen o ensenyen cançons o joguines amb cartes
o fitxes escrites.

-

Jocs i joguines sense llengua en el contingut, és a dir, en els quals no hi ha
els elements descrits anteriorment.

Segons la seva finalitat:1

-

Jocs educatius, és a dir, aquells que tenen un objectiu educatiu explícit
perquè els infants aprenguin una cosa concreta/una competència concreta.

-

Jocs de taula i competició, és a dir, aquells que requereixen la participació de
diversos jugadors, i en els quals entren en joc habilitats diverses, i que
normalment s’hi ha de jugar en una taula o superfície similar.

-

Jocs artístics i construccions, és a dir, aquells que impliquen el treball manual
i de desenvolupament de la creativitat d’aquells que hi juguen.

-

Jocs d’esbarjo (inclou ninos i vehicles), és a dir, tots aquells que tenen per
objectiu la diversió de qui hi juga.

1

Cal tenir en compte que, com veurem més endavant, tots els jocs i joguines tenen un paper clau en
l’educació, sigui quina sigui la seva finalitat.
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-

Jocs electrònics, és a dir, tots aquells que es basen en la interacció

entre una o més persones amb un aparell electrònic.

-

Joguines llicenciades: també anomenat marxandatge, són aquelles que estan
en relació amb pel·lícules o sèries. Encara que pel seu contingut podrien
pertànyer a d’altres categories, es consideren per separat a causa de
l’enorme creixement que estan tenint i el pes de les seves implicacions en
matèria de llengua, com veurem més endavant.

-

Altres, és a dir, tots aquells que no encaixen en les categories anteriors.

Segons el suport:
-

Físics: jocs i joguines físics.

-

Virtuals: aplicacions mòbils (apps), jocs d’ordinador i videojocs.

Parts del joc i la joguina

Pel que fa a les parts dels jocs i les joguines, en considerem les següents d’acord
amb els objectius de l’estudi:

-

Contingut: aquells elements que formen part i que són necessaris per a l’ús i
desenvolupament del joc, o bé la joguina o joc en si, en cas que no tingui
diversos elements.
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-

Instruccions: explicacions del funcionament del joc o la joguina, i
que segons la seva ubicació, podem distingir les que es troben:

o A l’interior, normalment amb format paper.
o A la capsa, imprès directament.

-

Indicacions de seguretat: indicacions per a la utilització segura del joc o la
joguina o dels seus components.
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Joc i llengua en el procés de socialització

El paper del joc en el procés de socialització dels infants

El joc té un paper clau en el procés de socialització i en el procés educatiu dels
infants, és a dir, en l’adquisició d’habilitats i destreses específiques. En altres
paraules, a través del joc, l’infant es va adaptant de manera natural i progressiva a
l’ambient, per conèixer-lo i dominar-lo.

En el procés del joc, segons Rodríguez i González l’infant aprèn:

-

Les seves pròpies capacitats.

-

Els usos possibles i qualitats dels objectes.

-

A alliberar tensions i canalitzar conflictes.

-

A conviure, compartir activitats i interessos.

-

A comunicar i socialitzar-se.

El joc implica una comunicació que inclou una relació cultural recíproca: ens
expressem i estem condicionats per l’entorn. Entre d’altres, els jocs són la base per
a un arrelament profund a la pròpia comunitat. Lligat amb això, podem dir que el joc
afavoreix la interiorització de normes i pautes de comportament social, així com
l’estimulació del desenvolupament de les funcions físiques, psíquiques, afectives i
socials dels infants (Marín, 2009). El joc és un element fonamental de transmissió de
cultura.
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Hi ha moltes perspectives des de les quals es pot valorar l’impacte del joc
en els processos anomenats anteriorment (Ramírez i Roblizo, 2007): des
de la seva influència en el desenvolupament intel·lectual, fins al
desenvolupament psicològic i la formació d’identitat, per anomenar-ne algunes.

En aquest cas, ens centrarem en el paper del joc com a anticipador del rol. Per
anticipació del rol entenem la pràctica d’aquells rols que els infants hauran de
desenvolupar en el futur. En altres paraules, els infants descobreixen, també a
través del joc, com és el seu entorn familiar i social i quin és el paper que ells hi
tenen, així com els elements que en formen part. En paraules de Prieto i Medina, el
joc serveix com a entrenament per a l’adquisició d’habilitats socials i motores que li
seran posteriorment necessàries a la vida social.

No és estrany que els infants juguin a reproduir rols que són habituals a la societat
adulta, com poden ser la reproducció de tasques domèstiques, de situacions
familiars o professionals.

Tal com proposa Piaget (1980), el joc simbòlic és la primera manera de representar
la realitat de l’infant, en què s’inicien i es desenvolupen estructures mentals i
categories de pensament.

Pel que fa a la fantasia, el joc pot tenir un paper molt important en el
desenvolupament de la imaginació i la creativitat dels infants, capacitats fonamentals
per a la seva vida adulta. El joc de fantasia afavoreix la maduració i el pensament
creatiu, mentre que el joc simbòlic representa formes concretes que tindran lloc més
endavant en la vida de l’infant.
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També és interessant la perspectiva aportada per Vygotsky (1978), que
posa molt èmfasi en la importància del context sociocultural. Per Vygotsky,
el simbolisme del joc és el resultat d’una activitat complexa en la qual
concorren les necessitats de satisfacció de desitjos, la imaginació i els símbols
culturals concrets, històricament emmarcats, que no són arbitraris sinó plens de
contingut en un determinat context. És a dir, el joc simbòlic està estretament vinculat
a la cultura en la qual té lloc, ja que aquesta hi exerceix una clara influència.

La llengua en el procés de socialització dels infants

Com el joc, la llengua oral apresa en els primers anys de vida té un paper clau en la
socialització dels infants. La llengua s’aprèn en la relació amb els adults, a través de
múltiples activitats i situacions, entre les quals trobem el joc (Alcoverro, 2006). En
aquestes situacions, els adults interactuen i parlen als infants, i ho fan en una
determinada llengua.

A través del joc amb ritme, sons, imatges i símbols, l’infant intenta reproduir el que
sent, i en aquest diàleg aprèn a parlar. Amb els vincles afectius que s’estableixen en
aquesta mena de relacions es transmet no només la llengua, sinó també la memòria
col·lectiva i personal. Posteriorment, aquest procés se segueix a l’escola, també a
través del joc.

No tots els jocs tenen la mateixa importància en la transmissió de la llengua i
memòria cultural. Podem destacar-ne els següents segons aquesta importància:

-

Aprenentatge de cançons, lligades a jocs de psicomotricitat, cantarelles, etc.

-

Jocs d’observació, exploració i descobriment de l’entorn que ajuden a
l’expressió d’emocions i sentiments.

-

La narració de contes.
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En relació amb la teoria de Vygotsky exposada més amunt, podem dir que
la llengua és l’eina que utilitzem per a la transmissió cultural, la comunicació i el
reflex del nostre propi pensament.

A banda d’aquest element, la llengua materna té un paper clau en el
desenvolupament intel·lectual dels infants (Noormohamadi, 2008), ja que és aquella
que adquirim des del moment del naixement, i ajuda l’infant en el seu
desenvolupament mental, moral, emocional i social.
Els infants aprenen a través de la seva llengua materna, un aprenentatge que és
profund, ràpid i efectiu.

La importància dels jocs i les joguines en català

Hem vist anteriorment la definició de joc i joguina i podem resumir que és aquell
objecte fet expressament per jugar.

Hem pogut veure també la importància del joc en la transmissió de la cultura de
l’entorn en què l’infant creix, del seu bagatge i la seva situació. No només això, sinó
que el joc és clau perquè els infants creïn les seves categories i estructures mentals,
que els vinculen al seu entorn. També hem vist, com el joc és clau per a la
transmissió dels rols que l’infant haurà de tenir en el seu futur, i de la posició que pot
ocupar-hi. En poques paraules, el joc permet a l’infant situar-se en el seu entorn,
entendre’l, adaptar-s’hi i desenvolupar-s’hi.

Per altra banda, hem vist el paper que té la llengua en el procés de socialització dels
infants: la llengua permet a l’infant comunicar-se amb les persones del seu entorn,
que al seu torn transmeten a l’infant la seva llengua, cultura i visió del món. En
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reproduir-los, l’infant interioritza el bagatge cultural que li és transmès en el
procés de socialització, incloent-hi la llengua.
Vist tot això, hom arriba a la conclusió que és necessari establir un lligam entre joc i
llengua, ja que ambdós són fonamentals en el procés de socialització dels infants.
Val a dir que l’aprenentatge i socialització en un entorn canviant és cada vegada
més freqüent al llarg de tota la vida, per la qual cosa caldria seguir mantenint el
vincle entre joc i llengua en el cas dels adults.

Aquesta afirmació no és només vàlida per als infants catalanoparlants, pels quals la
relació és bastant directa: si la llengua que els parlen a l’entorn familiar és el català,
seria lògic i reforçador del procés de socialització, que la llengua del joc i, per tant,
dels jocs i les joguines, fos el català. Si en el joc, els infants creen les estructures
que els vinculen al món, anticipen els rols i situacions que viuran posteriorment, i es
relacionen i desenvolupen en el seu entorn. Fer-ho en la seva llengua materna els
proporcionarà un marc molt més coherent i unificat.

Per als infants que la seva llengua materna no és el català, l’afirmació anterior és
igualment vàlida: cal que juguin també en la seva llengua, en la mesura que
necessiten coherència en el seu procés de socialització.

Tot i això, per a aquests infants la inclusió de jocs i joguines en català representa
també una oportunitat: hem fet del català la llengua de cohesió al nostre país, i poder
comptar amb un element com el joc en català en la seva socialització els garanteix
d’una banda, la comprensió de l’entorn on viuen, de la seva manera de funcionar i el
bagatge cultural; d’altra banda, els permet incorporar com a pròpia la llengua del
país i, d’aquesta manera, assegurar el seu desenvolupament i igualtat d’oportunitats.
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La legislació al domini lingüístic
Actualment, no hi ha cap llei que reguli la presència del català al contingut dels jocs i
les joguines en tot el domini lingüístic.

Pel que fa a la seva presència a les indicacions, sí que hi ha normativa aplicable en
el cas de Catalunya. Concretament, l’article 128-1 del Codi de consum, que regula
els drets lingüístics dels consumidors, diu en l’apartat 2.b.:

“Les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequats dels béns i
serveis, d'acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o
suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb
la salvaguarda de la salut i la seguretat.”

Per això, els productes que es posen a disposició de les persones consumidores han
d’incloure l’etiquetatge en català de les informacions, advertències de seguretat,
precaucions, instruccions de funcionament, etc., que siguin de caràcter obligatori
segons la normativa sectorial pertinent. Això inclouria les instruccions de
funcionament o les advertències de seguretat de les joguines.

Pel que fa a les informacions no obligatòries, només seria obligatori incorporar-hi el
català en cas que hi hagués una normativa específica que ho regulés, però no és el
cas.

Fora de Catalunya no trobem cap normativa que reguli la presència del català en
l’etiquetatge o en les informacions necessàries dels jocs i joguines.
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Llengua en jocs i joguines situacions lingüístiques
similars

La reglamentació

Actualment, no hi ha cap llei a cap estat europeu que reguli la presència dels
idiomes en el contingut de jocs i joguines. L’única reglamentació que existeix en
l’àmbit europeu fa referència a la necessitat d’incloure advertiments, informació i
certa documentació. Concretament és la Directiva de seguretat en les joguines
2008/48/CE, que permet a cada estat membre determinar en quina llengua han de
ser els elements anteriors en els seus territoris nacionals. Els documents que s’han
d’incloure en la llengua de l’estat membre són:

-

Instruccions i informació de seguretat que acompanyi la joguina.

-

Advertiments i instruccions de seguretat.

-

Declaració de conformitat de la CE.

-

Documentació tècnica.

-

Tipus de procediments d’examinació de la CE.

-

Informació i documentació necessària per demostrar la conformitat de la
joguina.

S’han analitzat els casos de Bulgària, Dinamarca, Finlàndia i Lituània per la seva
similitud amb el català pel que fa al nombre de parlants. Segons la normativa
d’aquests països, els documents anteriors han de ser en:

Bulgària: en búlgar. Ordenació dels requeriments essencials i l’avaluació de
conformitat de les joguines sota la Llei de requeriments tècnics de productes, art. 9.
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Dinamarca: en danès. [§ 30 stk 5 Bekendtgørelse 2011-01-10 nr. 13 om
sikkerhedskrav til legetøjsprodukter (Ordre en els requeriments de
seguretat de les joguines)].

Finlàndia: a la pràctica en finès i suec, ja que la majoria de municipalitats són
bilingües. En municipalitats monolingües, com a mínim en la llengua de la
municipalitat. [Acta de seguretat en les joguines (1154/2011), §29 i Acta de la
llengua (423/2003), §34].

Lituània: en lituà. Clàusula 14.7 de la regulació tècnica de la seguretat de les
joguines, aprovada per l’ordre 4-174 de l’1 d’abril del 2011 del Ministeri d’Economia
de la República de Lituània.

Es pot veure com en realitat aquesta reglamentació és molt similar a la catalana, fet
que, a priori, hauria de portar a resultats similars, però no és així.

La presència de joguines en aquests idiomes

Per tal de veure la presència de les llengües dels països anteriorment esmentats,
s’ha fet una anàlisi de les pàgines web de la principal botiga de joguines de
cadascun

dels

països,

amb

catàleg

en

línia

de

les

seves

joguines.

Desafortunadament, en el cas de Lituània no se n’ha trobat cap, per la qual cosa no
s’ha pogut incloure en la comparativa.

És important fer una consideració prèvia als resultats que es mostren a continuació.
Pot semblar que les dades que es mostren siguin poques, però això és degut al fet
que es tracta de l’anàlisi d’un sol comercialitzador per a cadascun dels països. No és
una cerca exhaustiva comparable a la feta per la Plataforma per la Llengua en el cas
dels jocs i joguines en català. No només això, sinó que moltes vegades les botigues
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no mostren tot el seu catàleg per Internet. Per exemple, en el cas de Toys
R Us, la seva pàgina web mostra només dos jocs en català, mentre que a
les seves botigues en tenen uns quants més. En resum, les xifres són de
ben segur superiors a les que es mostren a continuació.

Pel que fa als requeriments de seguretat i instruccions, totes les joguines les
inclouen en l’idioma del país on es comercialitzen, és a dir, que hi ha un compliment
de la llei molt més elevat que en el cas del domini lingüístic català.

Pel que fa al contingut, les dades recollides són les següents:

País

Bulgària

Botiga
analitzada

Nombre
total de
jocs i
joguines
en la
llengua del
país

Educatius

Toy Store

61

58

3

34
29

13
11

21
18

Dinamarca Toys R Us
Finlàndia
Toys R Us

De taula

Jocs en
una altra
llengua o
llengua no
especificada

10 per
aprendre
anglès
6
4

Malgrat que, com ja hem dit, aquestes xifres no són absolutes, sí que ens permeten
fer-nos una idea de la situació en cadascun d’aquests països.

En el cas de la botiga analitzada de Bulgària, on hi ha un total de 71 joguines que
inclouen la llengua en el contingut, 61 són en búlgar, fet que representa el 85,91%.
Pel que fa a les joguines en altres idiomes, 10 són pensades per aprendre anglès,
de manera que el motiu queda fàcilment explicat. El pes de les joguines educatives
és molt elevat, ja que representen el 95,08% de les joguines en búlgar, mentre que
els jocs de taula tenen un pes molt inferior. En el cas de Dinamarca, com en el de
Finlàndia, val a dir que hi ha moltes menys joguines amb llengua en el contingut.
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Aquesta mena de joguines faciliten la comercialització en zones amb un
nombre de parlants reduït.

De les 40 joguines que inclouen llengua en la botiga considerada per aquest país, 34
eren en danès, fet que representa el 85% del total. En aquest cas, el pes de les
joguines educatives i jocs de taula està molt més igualat, amb més importància del
segon tipus, que representen el 61,76% de les joguines en danès.

En el cas de Finlàndia, les joguines que estan en finès representen el 87,88% del
total de les joguines que inclouen llengua. També en el cas de Dinamarca, els jocs
de taula tenen un pes més important que els educatius, en aquest cas el 62,07% del
total.

En definitiva, veiem com en situacions lingüístiques similars, encara que no hi hagi
cap llei que hi obligui, la gran majoria de jocs i joguines inclouen la llengua del país.
També hem pogut veure que hi ha diferències culturals importants pel que fa a
incloure llengua o no en el contingut de les joguines.

Pel que fa al compliment de les normes lingüístiques d’etiquetatge, veiem que és
positiu

en

tots

els

casos.
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La fabricació de jocs i joguines

La indústria fabricant de joguines

Creació i evolució del sector

El procés de desenvolupament de la indústria de la joguina al domini lingüístic
s’inicia a finals del segle

XIX

i principis del

XX

al País Valencià, concretament a la

província d’Alacant, i a Catalunya. Els motius que expliquen el desenvolupament de
la indústria en aquestes zones són diversos, però en el cas d’Alacant es deu
fonamentalment a la seva tradició artesanal i, en el cas de Catalunya a la seva
industrialització primerenca (Pastor i Chinchilla, 2009).

En el cas del País Valencià, la indústria de la fabricació de joguines es va
desenvolupar a partir de la creació, el 1902, de l’empresa Payá Hermanos SCVL a
Ibi, municipi de la província d’Alacant i centre de la zona coneguda com la vall de les
joguines. Aquesta vall de les joguines, anomenada, de fet, vall de Castalla, comprèn
els municipis de Biar, Castalla, Ini, Onil i Tibi. Payá Hermanos es considera l’origen
del primer clúster industrial de la península Ibèrica, ja que a partir de 1915 van
començar a aparèixer empreses dedicades al desenvolupament de certs elements
de la fabricació de joguines.

A partir dels anys 60 es va començar a introduir maquinària nova de transformació
de plàstic i metall, fet que va permetre el desenvolupament industrial del sector. Les
matèries primeres van determinar les categories de joguines que es fabriquen
actualment, que en el cas del País Valencià són bàsicament nines i complements,
vehicles muntables, joguines d’entorn i joguines d’exterior, mentre que en el cas de
Catalunya són fonamentalment jocs de taula i encaixables (Pastor i Chinchilla,
2009).
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A partir dels anys 80, el sector de la joguina va patir una gran
transformació com a resultat de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica
Europea. Aquesta entrada va obligar a fer una completa reestructuració, tant pel que
fa a l’estructura empresarial com a l’estratègia. Durant el desenvolupisme la indústria
havia tingut un fort creixement, mentre que a partir dels 80, com a resultat de la
caiguda de la demanda i l’obertura de mercat, es va perdre competitivitat respecte
de les empreses estrangeres (Ybarra [et al.], 2010).

L’adaptació a aquests canvis s’ha basat en la reducció de la dimensió empresarial, la
fragmentació del procés productiu (deslocalització) i l’entrada en el sector de les
noves tecnologies.

Pel que fa a la deslocalització, trobem que hi ha hagut una fragmentació del procés
productiu i algunes unitats de producció s’han traslladat completament a altres
països per aconseguir una reducció dels costos. Aquest és un fenomen que té lloc
de manera generalitzada a les empreses europees i dels Estats Units, que mantenen
als seus països aquelles fases del procés productiu que confereixen més valor afegit
al producte, mentre que les altres fases són traslladades a països amb condicions de
cost més baixes. Les fases que es queden a Europa i als Estats Units són aquelles
que tenen a veure amb el disseny, la innovació i el màrqueting (Ybarra [et al.], 2010).

La indústria fabricant de joguines en xifres

De la mateixa manera que des del seu naixement, la indústria fabricant de joguines
segueix tenint una importància cabdal al País Valencià i Catalunya, que concentren
la majoria de la indústria de l’Estat. En el cas de les Illes Balears el pes és molt
menor, i, de fet, en l’actualitat s’hi troba només una empresa. Pel que fa al País
Valencià, actualment s’hi troben 130 empreses i a Catalunya, 68, segons dades de
l’INE (2014).
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El gràfic següent mostra l’evolució del nombre d’empreses fabricants de
joguines al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears del 2008 al 2014. Malgrat que
el nombre d’empreses en aquesta zona continua sent elevat, es pot veure una
davallada important a causa de l’impacte de diversos factors, com la crisi econòmica
o la fusió d’empreses per donar resposta a les noves necessitats del mercat.

En el cas del País Valencià el nombre d’empreses en aquest període es va reduir en
74 unitats, i va passar de 204, el 2008, a 130, el 2014. En el cas de Catalunya, el
nombre d’empreses es va reduir en 9 empreses, de 77 a 68. A les Illes Balears el
nombre d’empreses és molt baix i en aquest període s’ha mantingut. Pel que fa a la
resta de territoris del domini lingüístic, no es tenen dades sobre el nombre
d’empreses.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE.
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Encara que les xifres del nombre d’empreses ja resulta significativa, és
interessant veure també la seva relació a la indústria de l’Estat espanyol,
per tal de poder-ne veure el seu pes. El gràfic següent mostra l’evolució del
percentatge de les empreses fabricants de joguines al País Valencià, Catalunya i
Illes Balears sobre el total de l’Estat. Malgrat el lleuger descens, es pot veure
clarament el pes important de la indústria en aquesta zona. Actualment, representen
el 65,55% dels fabricants de joguines de l’Estat espanyol. Tot i que el pes és
important, ha patit un descens considerable en els darrers anys, concretament 6
punts, ja que el 2008 representava el 72,3% del total de l’Estat.
Font:
elaboració
pròpia
amb
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Mida de les empreses
Per a la classificació de les empreses segons la seva mida, s’ha utilitzat la
Recomanació de la Comissió Europea del 6 de maig del 2003, segons la Carta de la
Petita Empresa del juny del 2000.

Segons aquesta recomanació, les empreses es classifiquen de la manera següent:
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Tipus d’empresa

Treballadors

Facturació (milions €)

Microempresa

1-9

≤2

Petita empresa

10-49

≤10

Mitjana empresa

50-249

≤ 43

Gran empresa

250-499

>43

Molt gran empresa

>500

En aquest informe utilitzarem només les dades referents al nombre de treballadors,
ja que no disposem de les dades de facturació.
Així mateix, hem fet un ajustament de la classificació per nombre de treballadors per
adaptar-la a les dades disponibles de l’INE, que en algun cas agrupa les empreses
de manera diferent.
Classificarem les empreses de la manera següent:
-

Petites empreses, amb menys de 50 treballadors;

-

Mitjanes empreses, amb treballadors entre 50 i 200, i

-

Grans empreses, amb més de 200 treballadors.

El gràfic següent mostra la distribució de les empreses fabricants de joguines segons
la seva mida, al conjunt del País Valencià, Catalunya i Illes Balears, el 2014. Es pot
veure clarament la importància de les petites empreses en la indústria de la
fabricació de joguines en aquestes zones, ja que representen pràcticament el 95%
del total.
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE.

La gran preeminència de petites empreses en el domini lingüístic és un element molt
vinculat a la cultura empresarial del país, però que pot suposar reptes importants en
el procés creixent de globalització i l’entrada de competidors forts provinents d’altres
països.

El marxandatge o productes llicenciats
En primer lloc, hem de dir que la majoria de classificacions de jocs i joguines no
incorporen les llicències com a categoria, ja que, en realitat, poden ser de molts tipus
diferents: n’hi ha d’educatives, de creatives, etc. És per aquest motiu que no
apareixen com a tals, sinó que s’incorporen en la categoria que els correspon
segons la funció que compleixen.

En aquest cas, hem dedicat un apartat a aquest tipus de joguines, ja que tenen un
fort impacte en la no-presència del català en jocs i joguines.
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En el sector del joc i la joguina, el marxandatge, també anomenat licensing,
consisteix en l’obtenció de drets per a l’explotació comercial de marques i productes
de tercers, cosa que dóna al producte al qual s’associa un valor afegit.

Són exemples de productes llicenciats tots aquells que es relacionen amb
pel·lícules, com pot ser el cas de Frozen, pel·lícula de dibuixos de gran èxit, o sèries
televisives, com poden ser Violetta o Peppa Pig, per citar-ne algunes.

El pes de les joguines llicenciades és molt gran, tot i que l’augment dels darrers anys
s’ha frenat i es comença a veure un lleu descens. Actualment, l’Estat espanyol és el
país de la Unió Europea amb un percentatge més elevat de joguines llicenciades, i
arriba al 30% el 2014 després d’una caiguda del 2% el 2013 (Juguetes B2B, 2014).

Les llicències són adquirides pels fabricants de joguines per poder desenvolupar
productes, que tenen les característiques següents:

Temporalitat: tenen una duració determinada, després de la qual s’abandona o
renova. Aquesta temporalitat va molt lligada a la vigència de l’èxit de la sèrie o
pel·lícula a què estan vinculades.

Exclusivitat: només es dóna llicència per a un producte determinat.

Àmbit: les llicències es poden aconseguir per països, per continents o a escala
mundial.

El gran volum de vendes d’aquests productes s’explica perquè els infants volen les
joguines relacionades amb les sèries i pel·lícules que ells i els seus cercles miren.

27

Un cop definit aquests tipus de joguines i les seves característiques, ja podem intuir
l’impacte que tenen per a la no-presència del català, especialment tenint en compte
el percentatge alt sobre el volum de vendes que suposa.

Pel que fa a les joguines vinculades a pel·lícules de cinema, el percentatge reduït de
pel·lícules emeses en català a Catalunya i la presència nul·la a la resta del domini
lingüístic explica la manca de llicències vinculades a aquest tipus de pel·lícules.

Pel que fa a les llicències vinculades a sèries televisives, actualment, la quantitat de
canals que ofereixen sèries dirigides a infants ha augmentat, en la majoria de casos
amb canals que emeten aquesta mena de sèries durant tot el dia. Els canals de
creació nova han estat, en tots els casos, en castellà. Això ha deixat els canals que
ofereixen sèries i pel·lícules per a infants en català en una posició minoritària i, en
segons quins casos, precària.

En el cas de Catalunya, gràcies a la presència del canal K3, canal dirigit a infants i
joves que emet totes les sèries i pel·lícules en català, encara s’ha pogut mantenir un
espai perquè els infants i joves puguin veure sèries en català.
En el cas del País Valencià, Canal 9, fins al seu tancament, feia també aquesta
funció, ja que emetia bona part de les sèries dirigides a infants en valencià.
Actualment, els infants del País Valencià ja no tenen l’oportunitat de veure sèries i
pel·lícules en català.

En el cas de les Illes Balears, per bé que IB3 emet algunes sèries en català, el
percentatge és reduït, per la qual cosa no representa una oportunitat real de veureles en català.
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En el cas de la Catalunya Nord i la Franja de Ponent, com en el cas del
País Valencià, no hi ha cap canal que emeti sèries i pel·lícules en català.

Sembla doncs que, si més no en el cas de Catalunya, sí que hi hauria la possibilitat
de fer productes llicenciats per a les sèries que s’emeten al canal K3, però cal tenir
en compte un parell de factors que fan que això no sigui així:

Tipus de productes que es llicencien: es llicencien productes per a marques molt
fortes, bàsicament, Disney i similars, que s’emporten una gran part de les llicències
que hi ha actualment. Les sèries d’aquestes marques no s’emeten al canal K3,
segurament pel seu cost elevat, sinó que s’emeten a cadenes grans d’àmbit estatal i
sense sensibilitat lingüística. Les joguines es fabriquen, posteriorment, en la llengua
d’emissió.

Quins canals de televisió miren els infants: s’ha pogut observar 2 que els infants
miren cada cop més aquests canals d’àmbit estatal, en comptes del K3. Els motius
que donen per explicar perquè miren aquests canals són, en primer lloc, que tenen
més varietat de programes, de manera que poden triar el que els agrada; en segon
lloc, que al K3 “sempre hi fan les mateixes sèries”, no hi ha renovació; en tercer lloc,
que volen mirar les sèries famoses, ja que això els permet sentir-se més integrats
amb els seus companys perquè tots les coneixen.

La presència, per tant, del català en productes llicenciats té un futur complicat, ja que
la seva existència escapa a la indústria de joguines pròpiament. Les dades de
cinema en català no en fan preveure un creixement gran, i tampoc que Televisió de
Catalunya pugui assumir el cost de les sèries més conegudes per ser competitiva en
aquest àmbit.

2 Observació

feta a infants de 6 a 8 anys d’Arenys de Mar durant el curs 2013-2014. No feta
específicament per a aquest estudi.
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A continuació es detallen les joguines més demanades durant les festes de
Nadal 2014-2015 (Carrasco, 2015), majoritàriament llicències, el canal, la
llengua d’emissió i la llengua dels jocs:

Nom

Tipus

Canal
d’emissió

Llengua
d’emissió

Llengua de
la joguina

1. Frozen

Pel·lícula

Cinema

Català
castellà.

i Castellà

2. Star Wars

Pel·lícula

Cinema

Castellà

Castellà

3. Peppa Pig

Sèrie

Disney
Actualment
Junior.
A castellà.
Catalunya,
Abans català.
anteriorment
al K3.

En ambdues

4. Minions

Pel·lícula

Cinema

Castellà

Català i
Castellà.

5. Furbys

No llicenciat

6. Tortugues Sèrie
Ninja

Nickelodeon.

Actualment
A Catalunya, castellà.
anteriorment Abans català.
al K3.

Castellà

Les dades mostren com de les sis joguines més demanades aquest 2014, cinc
corresponen a productes llicenciats, entre els quals els quatre productes més
demanats.

En el cas de Frozen, joguina més venuda amb diferència, no s’inclou el català ni en
el contingut en les poques joguines que inclouen llengua en aquest àmbit del joc. Tot
i que la pel·lícula ha estat emesa tant en català com en castellà, les joguines no
inclouen el català. La disponibilitat de còpies en català de la pel·lícula i la seva
distribució geogràfica expliquen que la majoria d’infants l’hagin vist en castellà i que,
en conseqüència, les joguines siguin en castellà. El mateix fet passa amb els
Minions, corresponents a la pel·lícula Gru, el meu dolent preferit.
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Pel que fa a Star Wars, la pel·lícula no s’ha emès en català i les joguines,
en conseqüència, no l’inclouen.
Peppa Pig és l’única joguina llicenciada que inclou el català en alguns dels seus
productes, fet que s’explica perquè anteriorment la sèrie s’emetia en català i perquè
es tracta de joguines sense llengua en el contingut. El català s’inclou, per tant, en les
instruccions.
En el cas de les Tortugues Ninja, val a dir que es tracta de joguines sense llengua en
el contingut i que no inclouen el català en les instruccions.

La fabricació de jocs i joguines en català
Per a la realització de l’anàlisi de les dades de fabricació de jocs i joguines que
inclouen el català hem tingut en compte les dades de la Plataforma per la Llengua, ja
que és qui té una base de dades més completa de jocs i joguines en català.
En primer lloc, val a dir que, segons les dades de la Plataforma per la Llengua
(Informe CAT), el nombre de joguines que inclouen el català en les reglamentacions,
és a dir, que compleixen la Llei del Codi de consum, és només al voltant del 8% del
total. Per tant, es pot afirmar que més del 90% de les joguines comercialitzades a
Catalunya ho són sense complir la normativa corresponent.

Les empreses fabricants de jocs i joguines
Pel que fa a les joguines amb contingut, s’ha de suposar que totes compleixen la
normativa pel que fa a l’etiquetatge. A partir de les bases de dades de l’entitat, a
continuació s’analitzen en profunditat algunes de les característiques més rellevants
de les joguines fabricades en català. Com es podrà comprovar, les dades que
s’ofereixen en aquest apartat no coincideixen plenament amb les donades
anteriorment sobre la indústria fabricant de joguines. Els motius de la diferència són,
en primer lloc, que en l’apartat anterior hem inclòs aquelles empreses registrades
com a fabricants de joguines i, per tant, excloem aquelles empreses que també
fabriquen joguines però per a les quals aquesta no és la principal activitat. En segon
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lloc, en aquest apartat també hem inclòs els jocs i joguines fabricats per empreses
de fora del domini lingüístic que inclouen el català en el contingut.
Actualment, existeixen 100 empreses que fabriquen jocs i joguines que inclouen el
català en el seu contingut. Aquestes empreses s’ubiquen majoritàriament a
Catalunya, on n’hi ha 66, mentre que al País Valencià i les Illes Balears el nombre
d’empreses que inclouen el català en les seves joguines són, 3 i 1 respectivament.
Cal destacar un nombre important d’empreses de fora del domini lingüístic, 14, que
també l’inclouen. Hi ha 16 empreses de les quals no hem pogut saber la ubicació.

Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.

Pel que fa a la distribució de les empreses de les quals hem pogut saber la ubicació,
el pes per cada territori queda distribuït de la manera següent: el 78,57% d’aquestes
empreses es troben a Catalunya, mentre que només el 3,57% al País Valencià i
l’1,19% a les Illes Balears. Les empreses de fora del domini lingüístic representen el
16,67% del total.
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Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.

Els jocs i joguines que inclouen el català
Un cop analitzats els fabricants de joguines i la seva distribució territorial, passem a
l’anàlisi dels jocs i joguines que inclouen el català en el contingut. Com en el cas
anterior, les dades són extretes de la base de dades de la Plataforma per la Llengua.
Malgrat la precisió de les dades, no es pot descartar que algun joc o joguina n’hagi
quedat exclòs per desconeixement, com tampoc podem assegurar que alguna de les
joguines considerades no hagi deixat de fabricar-se. Tot i això, l’amplitud i precisió
de les dades és molt acurada.

Actualment, hi ha un total de 907 jocs i joguines que inclouen el català en el seu
contingut. D’aquestes 907, una part molt important, concretament 589, són jocs
d’ordinador o jocs en línia. És molt representatiu que aquesta mena de jocs
representin un percentatge tan significatiu de l’oferta en català, pràcticament el 65%.
Una explicació probable d’aquest fenomen és que els costos de producció d’aquesta
mena de jocs són inferiors als dels jocs físics. En realitat, es tracta d’un element
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positiu, perquè la tendència del món dels jocs i joguines, com el de tants
altres és cada cop més la digitalització. Disposar de jocs en català
d’aquesta tipologia amb un potencial de creixement més gran és clau per a
la presència de la llengua en aquest àmbit.

En segon lloc, trobem els jocs educatius, que representen prop del 21% dels jocs i
joguines en català, amb 191 jocs. És positiu que en aquesta categoria hi hagi una
oferta àmplia de jocs i joguines en català, ja que com hem vist abans, les joguines
educatives representen un percentatge molt important del total de joguines venudes.
Com veurem més endavant, és important en termes de demanda, ja que és en els
jocs educatius que els consumidors posen l’èmfasi a poder-los tenir en català.

Els jocs de taula i competició en català representen el 7,06% dels jocs disponibles,
concretament 64. Tot i que aquesta xifra és significativament menor que en els dos
casos anteriors, és en realitat una xifra prou elevada, i que, en realitat introdueix un
element que fins ara no havíem tingut en compte: els jocs per a adults. La majoria de
jocs per a adults es troben en aquesta categoria, juntament amb els videojocs, i és
important que hi hagi oferta en català.

Pel que fa a jocs electrònics i d’esbarjo representen el 4 i el 3% respectivament, amb
36 i 27 unitats. Són els tipus de jocs i joguines en què la presència del català és més
baixa, i és molt important que hi hagi aquesta presència, ja que, com veurem més
endavant, són la mena de jocs i joguines que els infants volen i que, en
conseqüència, els adults compren.
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A continuació, mostrem uns gràfics on podem veure el nombre i la
distribució dels jocs i joguines per tipologia, tal com hem comentat:

Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.

Un cop vista aquesta distribució, entrarem una mica més en profunditat a analitzar
quines empreses fabriquen cada tipus de joguines.
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Comencem amb la categoria amb més presència de jocs i joguines en català, les
apps, jocs d’Internet i jocs d’ordinador. El que salta a la vista ràpidament és que hi
ha un gran nombre d’empreses que fabriquen aquesta mena de jocs, és a dir, hi ha
una gran fragmentació. Malgrat aquesta fragmentació evident, és cert que alguns
fabricants

produeixen

una

part molt important

d’aquesta

mena

de

jocs.

Concretament, Jocs Web i el Club Súper 3 concentren pràcticament la meitat
d’aquesta mena de jocs. En segon terme, trobem empreses amb entre el 5 i el 15%
del total d’aquestes joguines. Destaca també un nombre molt elevat, pràcticament
una quarta part, de jocs fets per empreses que tenen menys de 25 jocs en català,
moltes de les quals en tenen només un. Tot i que aquesta xifra és molt elevada, cal
recordar que no es tracta de jocs físics, amb uns costos de producció molt més
baixos. És rellevant que el segon productor de jocs d’aquest tipus sigui un canal de
televisió i no una empresa que tingui com a activitat principal la fabricació de jocs i
joguines. Els fabricants principals es troben a Catalunya.

Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.
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En segon lloc trobem els jocs i joguines educatius, on hi ha una fragmentació força
menor. Cal destacar que el fabricant principal és una editorial, Vicens Vives, que
produeix pràcticament el 40% dels jocs i joguines en català d’aquesta categoria. En
segon lloc trobem Diset, que fabrica una cinquena part d’aquesta mena de jocs i
joguines i, seguidament, Educa Borras, que en fabrica el 13%. Cal destacar la
importància dels jocs fabricats per Clementoni, que es troba fora del domini
lingüístic, i que produeix el 10% dels jocs i joguines educatius en català. Com en el
cas de la categoria anterior, els fabricants principals es troben a Catalunya, a banda
de Clementoni.

Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.

Pel que fa als jocs de taula, la tercera categoria en importància, podem veure que
també hi ha una gran fragmentació pel que fa als fabricants, ja que més de la meitat
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dels jocs i joguines en català són fets per empreses que tenen menys de 4 jocs de
taula en català. Per altra banda, hi ha un fabricant que destaca i que no era present
en les altres categories analitzades, Devir, que fabrica una quarta part dels jocs de
taula en català. Després d’aquesta empresa, Diset i Homoludicus segueixen, amb un
10% dels jocs d’aquesta categoria respectivament.

Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.
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Si passem a les joguines electròniques, veiem que hi ha molta menys fragmentació, i
que quatre fabricants acumulen el 80% de les joguines en català d’aquesta
categoria. Cal destacar també la importància d’empreses de fora del domini lingüístic
que fabriquen joguines d’aquesta categoria, ja que entre Alday i Clementoni sumen
la meitat d’aquesta mena de joguines, amb el 33,3% i el 16,67% respectivament.
Com a productors dins el domini lingüístic trobem Educa Borras amb el 19,44% de
les joguines i Essential Minds amb l’11,11%. Ambdues es troben a Catalunya.

Font: elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.
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Finalment, si analitzem les joguines d’esbarjo, veiem que altre cop, Alday, de fora del
domini lingüístic, pren un paper protagonista, ja que fabrica vora el 40% de les
joguines en català d’aquesta categoria. Les dues empreses que segueixen, Cantapip
i l’Agència dels Espectacles, sumen el 30% de les joguines en català d’aquesta
categoria, amb el 25,93% i el 3,7% respectivament. Finalment, destaca que una
tercera part dels jocs i joguines d’esbarjo en català són fabricats per empreses que
tenen només un joc o joguina en aquesta llengua i categoria.

Font:
elaboració pròpia amb dades de la Plataforma per la Llengua.
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La comercialització de joguines

Un cop analitzat el sector de la fabricació de jocs i joguines cal passar al de la
comercialització, el segon element clau en el procés. Pel que fa a les joguines en
català, és clau tenir en compte que, més enllà del nombre de joguines en català
existents cal considerar-ne la disponibilitat real als punts de venda.

Estructura dels canals comercials en el sector del joc i la joguina

En aquest apartat es descriuen els diferents agents que intervenen i els diversos
canals a través dels quals es comercialitzen els jocs i joguines, de manera que se’n
pugui tenir una visió global.

A l’inici de la cadena comercial hi trobem els fabricants de joguines locals i els
importadors. La figura de l’importador ha anat guanyant importància amb el nombre
creixent d’empreses fabricants de joguines a l’estranger.

En un segon nivell hi trobem les figures intermediàries, que exerceixen la funció de
comercials. Aquests poden ser des d’empreses comercialitzadores, fins a xarxes de
comercials pròpies dels fabricants, agents comercials i agrupacions de venda al
detall.

En les entrevistes als fabricants de joguines, tots ells van destacar la gran
importància que tenen els comercials en la distribució de les joguines. Els tipus de
comercials que té cada empresa depenen de la seva mida: les petites empreses
tenen comercials que distribueixen els seus productes, mentre que les mitjanes
empreses disposen d’una xarxa de comercials pròpia. No s’ha trobat cap empresa
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que tingui una empresa de comercialització, ja que la despesa que això
suposa és només assumible per a grans empreses multinacionals,
inexistents al nostre país.

Un altre element important en el sector de les joguines en el domini lingüístic català
és l’existència d’associacions de detallistes. Aquestes associacions sorgeixen per
donar resposta a les necessitats dels detallistes especialitzats, ja que la pertinença a
aquestes associacions els ofereix avantatges competitius: els permet negociar
directament amb els productors locals en fer comandes més grans i els permet
exercir com a importadors. Hi ha diverses associacions de detallistes, però la
principal és la cooperativa COINJU (DGPC, 2006).

La comercialització de jocs i joguines té lloc, bàsicament, a través dels tipus
d’establiments següents:

-

Grans magatzems: superfícies comercials que ofereixen una gran varietat de
productes, entre els quals hi ha els jocs i joguines. El Corte Inglés és un
exemple de grans magatzems.

-

Hipermercat: superfícies comercials fonamentalment orientades a la venda de
productes alimentaris, però que incorporen altres productes, com poden ser
els jocs i joguines.

-

Botiga especialitzada: botigues on el producte principal objecte de
comercialització són les joguines.

-

Botiga tradicional: similar a la botiga especialitzada, amb l’afegit de tradició
dedicada a la venda de joguines.

-

Cadena franquiciada: gran superfície dedicada exclusivament a la venda de
joguines, com són Toys R Us o Drim.
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La compra de joguines segons el tipus d’establiment es distribueix de la manera
següent:

Font: elaboració pròpia amb dades de DGPC, 2006.

Podem veure com les compres es concentren bàsicament, en grans magatzems
(30% de les compres), hipermercats (30%) i botigues especialitzades (22%). És
rellevant destacar que el 60% de les compres de jocs i joguines tenen lloc en espais
comercials en què s’ofereix una gran varietat de productes de joguines.
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Per contra, les compres en botigues de joguines, siguin botigues
especialitzades o botigues tradicionals representen prop d’una tercera part
del total de compres, concretament el 29,8% del total.

Destaca també com les cadenes franquiciades, que aparentment sembla que
haurien de tenir un pes més gran, representen només el 7,5% del total de compres.
Si tenim en compte la venda de joguines en botigues dedicades exclusivament a la
comercialització d’aquest tipus de producte, veiem que es distribueix de la manera
següent:

Font: elaboració pròpia amb dades de DGPC, 2006.

S’aprecien diferències significatives entre les tres àrees del domini lingüístic
analitzades. Pel que fa a Catalunya i les Illes Balears, en ambdós casos es pot veure
una forta importància de les botigues independents, més pronunciada a les Illes
Balears (88,2%) que a Catalunya (77,5%). Les cadenes i franquícies tenen un pes
més important a Catalunya (17,1%) que a les Illes (11,8%). En el cas del País
Valencià la distribució és significativament diferent, ja que el pes entre ambdós
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formats es reparteix pràcticament de la mateixa manera: el 54,3% de les botigues
són independents, mentre que el 41,4% són cadenes i franquícies.
Pel que fa als productes comercialitzats en botigues de joguines, podem veure
diferències significatives en cadascun dels territoris, tal com mostra el gràfic següent:

Font: elaboració pròpia amb dades de DGPC, 2006.

En el cas del País Valencià i les Illes Balears podem veure que les botigues venen
majoritàriament altres productes. En el cas de les Illes Balears el percentatge és més
acusat, amb el 70,6% de botigues, que en el cas del País Valencià, on el
percentatge de botigues que venen altres productes és del 64,3%. En el cas de
Catalunya, podem veure que la distribució s’inverteix, ja que en el 57,7% dels casos
es venen exclusivament joguines, i en el 42,3% dels casos es venen també altres
productes.
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En referència a la pertinença a una associació de detallistes, cal destacar que tant el
País Valencià com Catalunya presenten índexs molt elevats, especialment en el
primer, on el percentatge de detallistes especialitzats que pertanyen a una
associació és del 54%. En el cas de Catalunya, la proporció és significativament més
baixa, concretament, el 35%.

Parlem ara del tipus de joguines venudes en aquests territoris, segons la
classificació feta en els apartats anteriors. Cal tenir en compte que només existeixen
dades sobre tipus de joguines venudes, no de jocs, per la qual cosa algunes de les
categories proposades no apareixen en les estadístiques. Així, només disposem de
les dades per: joguines educatives, joguines electròniques i joguines d’esbarjo. Els
gràfics reproduïts a sota mostren la distribució de vendes de cada tipus de producte
en cadascun dels territoris.
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Font: elaboració pròpia amb dades de DGPC, 2006.

Podem veure que el pes de cadascun dels tipus de joguines mostra diferències
significatives en cada territori. Pel que fa a les joguines educatives, en el cas de
Catalunya representen el 18,5% de les joguines venudes, mentre que en el cas del
País Valencià és una mica inferior, el 14,6%, i en el cas de les Illes encara una mica
més, el 12,7%.
Pel que fa a les joguines electròniques, les Illes Balears i Catalunya mostren
comportaments similars, amb xifres superiors al 8% (8,7% a les Illes i 8,4% a
Catalunya), cinc punts per sobre del País Valencià, on aquest tipus de joguines
representen només el 3,3% de les vendes.
En referència a les joguines d’esbarjo veiem que en el cas de Catalunya i les Illes
Balears el percentatge d’aquest tipus de joguines supera la meitat de les vendes,
encara que en el cas de les Illes de manera més pronunciada, ja que representen el
64,4% de les vendes, per sobre del 50,6% que representen a Catalunya. En el cas
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del País Valencià el percentatge és significativament inferior, ja que representen
només el 36% de les vendes.
On trobem diferències molt importants és en el cas de la categoria altres,
especialment al País Valencià, on aquesta categoria representa pràcticament la
meitat de les vendes (46,1%). En el cas de Catalunya representa el 22,5% del total i,
en el cas de les Illes, el 14,2% del total de vendes.
Pel que fa a les perspectives d’evolució de les vendes, també podem veure
diferències significatives entre territoris. En el cas de Catalunya el 46% dels
venedors preveu un creixement de la venda de joguines, mentre que el 40,5% en
preveu un estancament i el 9,9% un descens. En el cas del País Valencià, el 37,5%
en preveu un creixement, el 45,7% un estancament i el 5,7% un descens. En el cas
de les Illes Balears és on les previsions són més pessimistes, ja que es preveu un
creixement i un estancament en el 35,5% dels casos respectivament i la previsió de
descens s’enfila fins al 29,4%.

Font: elaboració pròpia amb dades de DGPC, 2006.
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Pel que fa als sistemes d’abastiment dels establiments comercials, també trobem
diferències significatives segons els territoris, tal com mostren els gràfics següents:
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Font: elaboració pròpia amb dades de DGPC, 2006.
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Pel que fa a les importacions, el País Valencià encapçala l’abastiment per aquest
mitjà, ja que en el 32,8% dels casos es fa per aquesta via. En el cas de Catalunya la
xifra baixa fins al 19,7%, i en el cas de les Illes Balears representa només el 5,9%.

Pel que fa a les compres a fabricants espanyols, fabriquin a Espanya o fora, es
veuen comportaments similars, ja que en tots els territoris prop del 44% de
l’abastiment es fa per aquest mitjà. Aquesta dada és significativa perquè implica que
pràcticament en la meitat dels casos l’abastiment es fa directament amb els
fabricants, sense la intervenció d’agents intermediaris.

S’observen també diferències molt significatives entre territoris pel que fa a
l’abastiment a través de distribuïdors: mentre que al País Valencià representa només
l’1,9% de l’abastiment, en el cas de Catalunya s’enfila fins al 16,6%, i arriba al 30,3%
en el cas de les Illes.

La distribució a través de comercials i majoristes representa xifres molt baixes en els
tres territoris.

La comercialització de joguines en català
Com hem comentat abans, una cosa és la quantitat de joguines fabricades en català,
i una altra és la disponibilitat d’aquestes joguines a les botigues. Aquesta
disponibilitat és la que explica, a la pràctica, el consum de joguines en català.
Per fer aquesta anàlisi s’ha visitat una sèrie d’establiments comercials en què es
venien joguines, d’acord a les categories exposades anteriorment, per tal de veure
quins jocs i joguines en català hi havia i de quin tipus eren.
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Desafortunadament, només s’ha pogut visitar establiments a Catalunya, per la qual
cosa les troballes són orientatives, però no directament extrapolables al conjunt del
domini lingüístic.
Una de les variables que hem tingut en compte és la sensibilitat lingüística,
difícilment mesurable en termes exactes i que s’ha de tenir en compte de manera
qualitativa.

Hipermercat: Alcampo, Mataró
En aquest establiment, els jocs i joguines en català no representaven una majoria
del total de les joguines oferides, però tenint en compte el nombre total de
referències, la presència del català era superior al que es podia pensar en un primer
moment. A continuació es mostren algunes imatges de l’establiment:
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En aquest cas, el nombre total de joguines en català eren 13, de les quals 10 eren
educatives, 2 d’esbarjo i 1 joc de taula. Pel que fa als fabricants, 6 eren de Diset, 5
d’Educa Borras, 1 de Clementoni i 1 de Hasbro. Malgrat que la xifra no és elevada,
representa un cert percentatge sobre el total de referències.
Pel que fa als fabricants, trobem certa diversitat, ja que 4 hi eren presents. Les
joguines estaven ubicades en la seva categoria segons la tipologia, fet que facilita
que els consumidors les detectin.
Podem concloure que es tracta d’un establiment amb una sensibilitat lingüística
mitjana.

Cadena franquiciada exclusivament de jocs i joguines: Toys R Us, Badalona
En aquesta cadena franquiciada el nombre de jocs i joguines en català era molt
reduït, especialment tenint en compte el nombre total de referències, molt elevat. La
imatge següent mostra el prestatge on hi ha tots els jocs i joguines en català (tant en
instruccions com contingut) de la botiga:
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En tot l’establiment només hi havia 13 joguines en català, de les quals 4 eren jocs de
taula i 9 educatives. Si ho mirem per marques, 3 eren de Diset, 2 de Devir i 8
d’Educa Borràs. A banda del nombre baix de referències en català i de la proporció
molt baixa respecte del total, també convé destacar la seva situació. Aquestes
joguines no estaven ubicades on els correspondria per categoria, sinó que estaven
separades per raó de llengua. Això implica que els consumidors difícilment en
sabran l’existència, ja que no buscaran els jocs i joguines segons aquest criteri, sinó
que ho faran en l’espai reservat als tipus de jocs i joguines que busquen, de manera
que el consum de jocs i joguines en català disminuirà. Podem concloure, per tant,
que es tracta d’un establiment amb molt poca sensibilitat lingüística.
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Cadena franquiciada amb altres productes: Abacus Cooperativa, Mataró
És la botiga visitada amb més sensibilitat lingüística, ja que inclou un nombre molt
elevat de jocs i joguines en català, i aquests representen una part molt important del
total. A continuació es mostren algunes imatges de la botiga visitada:
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En aquesta botiga hi havia un total de 40 jocs i joguines que incloïen el català, de les
quals 6 ho feien només en les instruccions, ja que el joc o joguina no tenia llengua
en el contingut, i 34 ho feien també en el contingut. A més, tenint en compte el total
de referències de la botiga, val a dir que la proporció de jocs i joguines en català era
força elevada.

Pel que fa als tipus de jocs i joguines, la gran majoria eren educatius, concretament,
26, seguits pels jocs de taula, que sumaven 7 referències. Pel que fa als jocs
d’ordinador, només n’hi havia un.

Si mirem els fabricants d’aquests jocs, podem veure que hi ha molta més diversitat
que en el cas de la cadena franquiciada exclusivament de joguines: 11 de l’empresa
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Diset, 8 d’Educa Borras i Clementoni respectivament, 2 de Catalan Games i Devir,
respectivament, i 1 de TV3, Club Súper 3 i Cayro, tots aquests pel que fa a les que
inclouen llengua en el contingut. Pel que fa als que inclouen el català a les
instruccions, trobem El nan casteller, amb 2 jocs, Goula amb 3 i Kanikat amb 1.

Podem concloure que és una empresa amb una sensibilitat lingüística força elevada,
que inclou nombroses referències en català, de fabricats diferents i tipologies
diverses.

Botiga especialitzada: Osset Blau, Arenys de Mar

En aquest establiment no hi havia cap joc o joguina en català, per la qual cosa
podem concloure que la seva sensibilitat lingüística és nul·la.

Consum de joguines
En el segment de mercat infantil cal tenir en compte, a l’hora de desenvolupar i
comercialitzar productes, que existeixen diferents agents en el procés de compra:
l’usuari final (infant) i qui exerceix la compra (pares, escoles...) (Pedrals [et al.],
2011).

Desafortunadament, no hem trobat dades de consum de joguines específiques per al
domini lingüístic, de manera que es reprodueixen les de l’Estat espanyol entenent
que el comportament serà similar. A partir del 2001 es detecta, al conjunt de l’Estat
espanyol, un creixement del consum de joguines, tant pel que fa a les unitats com al
valor. També es veu un augment significatiu del nombre de joguines per infant i any,
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ja que, a igual preu, els infants rebien de mitjana tres joguines més el 2008
que el 2001 (Pastor i Chinchilla, 2009). Un dels elements explicatius del
creixement del nombre de joguines és l’augment de la immigració, ja que
aquest segment té un índex més elevat de fecunditat per mare.
És important destacar l’important creixement de quota de mercat de les joguines
infantils i de preescolar, que van passar del 14,57% el 2001 al 20,26% el 2008. Pel
que fa a les educatives, també podem apreciar un creixement, encara que en aquest
cas menys elevat, del 3,03% al 3,93% (Pastor i Chinchilla, 2009).
Un altre element interessant a tenir en compte és la tendència que els infants es
facin grans cada cop més joves (Pedrals [et al.], 2011), fet que implica un descens
de les joguines que tradicionalment es destinaven a infants de menys de 12 anys.
Alhora que suposa un augment de les joguines tecnològiques. Aquesta mena de
tecnologies creixen també en els grups d’edats més baixos.

Estacionalitat de les vendes

El sector de les joguines té una elevada estacionalitat, que es concentra entre mitjan
novembre i Reis. Concretament, segons la Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes, el 2013 el 42% de les vendes anuals es van concentrar en les 4 setmanes
de la campanya de Nadal, 2 punts per sobre que les mateixes dates l’any anterior.
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Mercat potencial de joguines en català
L’anàlisi del mercat de jocs i joguines en català és molt complex, per la qual cosa en
aquest estudi en fem una valoració general, que en cap cas pretén ser absoluta, sinó
més aviat condicionada a la disponibilitat de dades que tenim. El que sí que ens
permet aquesta anàlisi és tenir una visió global dels diferents elements que poden
influir-hi, així com les seves tendències. L’anàlisi es fa per grans blocs totalment
interrelacionats: fabricació, comercialització i demanda.

Per realitzar aquest apartat, hem utilitzat diferents fonts d’informació, que han estat
contrastades i combinades:

Entrevista amb profunditat a 8 fabricants de joguines, 5 dels quals inclouen el català
a les seves joguines i 5 no. Aquests fabricants, 7 tenen seu a Catalunya i 1 al País
Valencià.
Enquestes enviades a fabricants i botigues que inclouen el català en les joguines
que venen o fabriquen. L’enquesta es va enviar a tots els fabricants i botigues que,
segons la base de dades de la Plataforma per la Llengua, inclouen el català. Hi han
respost 10 botigues (9 d’especialitzades i 1 cadena franquiciada) i 11 fabricants (tots
amb seu a Catalunya).
Grup de discussió amb pares i mares catalanoparlants d’entre 32 i 42 anys amb fills
menors de 10 anys, que han comprat joguines en l’últim any.
Dades secundàries de fonts diverses.

Cada territori del domini lingüístic té unes particularitats, tant des del punt de vista
legal com, sobretot cultural, que fan que sigui enormement difícil fer-ne una anàlisi
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general. L’anàlisi és aplicable fonamentalment a Catalunya, on hi ha certa
quantitat de jocs i joguines en català. Es ressalten alguns elements en el
cas del País

Valencià i les Illes Balears. A la resta de territoris del domini lingüístic, no hi ha
pràcticament cap joc o joguina en català, ni botigues que en venguin, per la qual
cosa resulta extremadament complicat incloure-les en l’anàlisi.

La fabricació de joguines en català
Atès que no hi ha cap llei que reguli la presència del català al contingut dels jocs i
joguines, l’anàlisi de la seva fabricació s’ha de fer tenint en compte els dos elements
següents:

La rendibilitat de fabricar i vendre jocs i joguines en català

Abans de res, cal dir que cap de les empreses fabricants entrevistades, ni les que
fan joguines en català ni les que no, tenen estudis de mercat que incloguin el mercat
potencial de les joguines en català. Cal dir també que, com és lògic, cap de les
empreses ens ha facilitat els seus estudis de mercat, ja que és informació d’alt valor
que no volen que surti de l’empresa.

Dit això, tots els fabricants que no inclouen el català en el contingut van respondre
que no els resultava rendible fer jocs i joguines en català. Pel que fa a les
instruccions, desconeixien que el Codi de consum de Catalunya obliga a la inclusió
del català en aquesta part.

Els fabricants entrevistats que sí que inclouen el català en totes o part de les seves
joguines van manifestar que fer joguines en català era rendible de manera matisada.
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A continuació desglossem alguns elements vinculats a la rendibilitat que
van aparèixer a les entrevistes:

Fer jocs en català és rendible en termes relatius: la fabricació de joguines en català
no és deficitària, però seria més rendible fer-les només en castellà, ja que reduiria la
despesa i les vendes no se’n veurien pràcticament afectades.
Només és rendible fer els jocs educatius en català, ja que és en l’única categoria de
jocs en què la llengua és un criteri per part dels consumidors. Cal destacar la
importància de les escoles com a sol·licitants de jocs educatius en català.
Només és rendible fer en català aquelles joguines que tinguin una obsolescència a
llarg termini, és a dir, aquelles que puguin estar un temps llarg a la venda, ja que es
triga més a vendre els estocs de joguines en català. Això exclou les joguines
llicenciades, que tenen una vigència molt curta.
Aquelles empreses que formen part de grups amb presència fora del domini
lingüístic han de justificar molt bé la potencialitat de venda de joguines en català per
rebre autorització per produir-les.
Totes les afirmacions anteriors són només vàlides en el cas de Catalunya. Als altres
territoris no hi ha rendibilitat.

La sensibilitat lingüística dels fabricants de joguines
Clarament, la sensibilitat lingüística del fabricant és clau per entendre la producció
de jocs i joguines en català, ja que en termes absoluts és més rendible no fer-los en
català.
En totes les entrevistes, així com en les enquestes, es posa de manifest la seva
sensibilitat lingüística com a motor de la fabricació de joguines en català. Algunes de
les respostes als motius pels quals inclouen el català són força reveladores de la
importància d’aquest factor, com ara:
“Perquè és la llengua en què penso.”
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“Perquè és important que els infants juguin en la seva llengua.”
“Perquè volem contribuir a normalitzar la presència del català.”
“Una mica per amor propi.”

És interessant veure com algunes empreses tenen aquesta sensibilitat lingüística,
però és un argument que perd força quan es parla de grans empreses multinacionals
o d’empreses sense sensibilitat lingüística.

La comercialització
Rendibilitat i sensibilitat lingüística
Un cop analitzada la part de la fabricació de jocs i joguines en català, cal analitzar-ne
la comercialització. Hem vist en apartats anteriors com, per bé que hi ha un nombre
considerable de joguines en català, trobem que la seva presència a les botigues és
molt reduïda. L’anàlisi es pot aplicar en aquest cas al conjunt del domini lingüístic, tot
i que en el cas de Catalunya la presència de jocs i joguines en català és
sensiblement superior als altres territoris.
S’han pogut veure diferències importants de presència de jocs i joguines en català
segons el tipus de botiga, fet que té una gran afectació tenint en compte els volums
de venda en uns i altres establiments.
Pel que fa a la distribució de jocs i joguines, també és clau la sensibilitat lingüística
de la botiga per entendre, o no, la presència de joguines en català.
Es posa en relleu que les botigues petites de joguines i els grans magatzems amb
presencia tradicional a Catalunya, com El Corte Inglés, tenen una sensibilitat
lingüística més elevada i inclouen més referències en català a les seves botigues.
També trobem un exemple de cadena amb gran sensibilitat lingüística, Abacus
Cooperativa, que inclou un gran nombre de referències en català.
Els hipermercats, un dels principals llocs de compra de joguines, tenen bastant
menys sensibilitat lingüística, i són reticents a incloure joguines en català perquè
això els implica un creixement del nombre de referències del qual no veuen un
rendiment directe. N’inclouen alguna, però moltes menys.
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En el cas de grans botigues de joguines-cadenes, tampoc hi ha sensibilitat
lingüística, fet que explica el reduït nombre de referències que hi són disponibles. En

aquests establiments la ubicació de les joguines i jocs en català tampoc en facilita la
compra, ja que estan separades de la categoria de joguines a la qual pertanyen, que
és on es dirigeixen els consumidors.
Per a grans botigues i hipermercats, que tenen poca sensibilitat lingüística, és més
rendible no incloure jocs i joguines en català, ja que els facilita la logística i no els
redueix les vendes.
Per tant, és en funció de la sensibilitat lingüística de la botiga que s’inclouen més o
menys referències en català.
Els botiguers consideren que la preocupació per la llengua a l’hora de comprar
joguines ha augmentat, però això no es tradueix en un augment de la demanda de
jocs en català. La demanda de joguines en català s’ha mantingut estable en el
temps, tot i que algunes empreses veuen un creixement en els darrers anys.
Hem vist com a igualtat de disponibilitat, els consumidors prefereixen la joguina en
català, però les dades mostren que aquesta disponibilitat no és igual. En
conseqüència, la demanda de jocs en català és inferior. Aquestes darreres
afirmacions ens porten a tenir en compte un element important: la invisibilització dels
jocs i joguines en català.
En el cas del País Valencià els fabricants expressen reticència explícita dels
distribuïdors i comercialitzadors de joguines a tenir joguines en català, tot i que,
alguns fabricants posen de manifest que tenen certa demanda de jocs en català.
Aquesta reticència implica menys presència del català a les botigues de joguines.
En el cas de les Illes Balears, no hi ha aquesta reticència, però sí una manca
d’interès, que a la pràctica també implica menys jocs i joguines en català. L’arribada
d’Abacus Cooperativa a Palma el passat estiu pot suposar una oportunitat en aquest
sentit.
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En el cas de la Catalunya Nord, hem identificat un establiment on es poden
comprar joguines en català, la Llibreria Catalana de Perpinyà, i
desconeixem si n’hi ha algun altre. En el cas d’aquest establiment totes les
joguines disponibles són de la categoria educatives.

A la resta de territoris és pràcticament impossible trobar jocs i joguines en català a
les botigues.
La invisibilització dels jocs i joguines en català
Parlem d’invisibilització dels jocs i joguines en català perquè les dades de fabricació
de jocs i joguines en català ens mostren que n’hi podria haver un nombre molt més
elevat a les botigues, sobretot hipermercats i grans cadenes franquiciades, fet que
portaria a un augment de les vendes, pels motius exposats més amunt.
Però no es tracta només d’una qüestió de presència en nombres absoluts o relatius,
sinó que aquesta presència queda amagada. Aquest fet es concreta en els tres
elements següents:
Ubicació a la botiga: els pocs jocs i joguines en català es concentren en una
prestatgeria tots junts, separats de les categories a les quals pertany cadascun. Això
implica que, si no és que els consumidors busquen una joguina en català, no la
trobaran, ja que faran la cerca en funció del tipus de joguina que estiguin buscant.
No tindran, per tant, l’oportunitat de triar entre un joc o joguina en català o en
castellà.
No incloure totes les referències en català a la pàgina web de la botiga de joguines:
amb el gran creixement del comerç electrònic, no incloure totes les referències en
català perquè es puguin comprar en línia en redueix moltíssim les possibilitats de
venda.
No incloure totes les referències en català als catàlegs de joguines: a la majoria de
catàlegs de joguines no s’inclouen referències en català, o se n’inclouen menys de
les que hi ha a la botiga. Això suposa que els consumidors no tenen l’oportunitat de
veure que hi ha joguines en català i triar-les. La taula següent mostra la quantitat de
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joguines en català en una mostra de catàlegs de botigues de joguines, de
desembre del 2014 i gener del 2015, que reforça aquesta hipòtesi.

Botiga
Drim
Don Dino
Toys R Us
El Corte Inglés

Nombre total de
joguines en català

Educatives
4
0
0
5

Jocs de taula
1
0
0
3

3
0
0
2

La demanda de jocs i joguines en català
Els fabricants de joguines i els venedors posen en relleu, en general, que, per bé
que la sensibilitat lingüística dels consumidors ha crescut, això no s’ha traduït en un
augment de la demanda de jocs en català.
Hem vist en els apartats anteriors que les condicions que es troben els consumidors
en el moment de compra de les joguines no són, en absolut, d’igualtat de condicions
i que, si hi ha igualtat, prefereixen els jocs i joguines en català. Per tant, més que
parlar de manca de demanda de jocs i joguines en català hauríem de parlar de
demanda activa de jocs i joguines en català, és a dir, manca de reivindicació.

A banda de la presència i la invisibilització, hi ha un altre element clau per entendre
la demanda de jocs i joguines en català, que és el criteri de la tria. A continuació es
mostren algunes dades referents a aquesta qüestió. Aquestes dades es basen en
una enquesta feta a consumidors espanyols i on la variable llengua no era
considerada, per la qual cosa no és estrany que no surti. Tot i això, el grup de
discussió realitzat confirma a grans trets aquests criteris.
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Segons l’estudi publicat per la DGPC (2006), a partir de les entrevistes
realitzades a una mostra de 1.588 consumidors de joguines, els criteris segons els
quals trien les joguines que compren són els següents:

Font: La comercialización de juguetes en España, DGPC.

Podem veure que la meitat de la compra de joguines es fa en funció del que
demanen els infants. La demanda de joguines per part dels infants està fortament
condicionada pels mitjans de comunicació i pel seu entorn directe. Per tant,
demanen fonamentalment aquelles joguines que poden relacionar amb sèries i
pel·lícules que ells i el seu entorn segueixen, i que són, majoritàriament, en castellà.
També cal tenir en compte que la llengua no és un criteri per als infants a l’hora de
triar una joguina o una altra. Les joguines llicenciades representen un total del 30%
de les joguines venudes, i en aquest segment la presència del català és
extraordinàriament baixa. L’increment de joguines llicenciades en català està vinculat
a l’augment de la presència de pel·lícules i sèries d’èxit en català. L’absència de
pel·lícules i sèries al País Valencià i les Illes Balears dificulta encara més la
presència de joguines llicenciades en aquesta llengua.
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Pel que fa al segon gran criteri, el valor educatiu, en aquest cas sí que
s’observa un augment de la demanda de joguines en català, i de fet és
l’única categoria en què els pares busquen que els jocs i joguines siguin en
català. Les enquestes respostes pels venedors de joguines apunten en la mateixa
línia. La gran quantitat de joguines sense llengua en el contingut explica que la
quantitat de joguines en català comprades en català no sigui més elevada, ja que no
els suposa no poder jugar en català.

La gran majoria de jocs i joguines disponibles en català, excloent apps i jocs
d’Internet, són de la categoria educatius. Tot i que les dades mostren que aquesta és
una categoria molt demanada, al voltant del 20%, això deixa el 80% de les joguines
demanades en què el català no és present.

En qualsevol cas només es considera rellevant la llengua del contingut de les
joguines, i no la de les instruccions, que es considera una qüestió d’etiquetatge.

L’entorn
Un darrer element important en la presència del català en jocs i joguines, i que ja ha
anat sortint al llarg de l’estudi, és el que anomenem entorn. Per entorn entenem
totes aquelles activitats i productes que afavoreixen la presència del català en jocs i
joguines.

En podem distingir diversos tipus:
-

Publicacions: com Cavall Fort o Tretzevents. Són importants en la mesura que
normalitzen la presència del català en un sector vinculat a jocs i joguines, com
pot ser la mena de lectures que ofereixen. Tot i això, la influència que poden
exercir és limitada a causa del públic al qual poden arribar i perquè ells no
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fabriquen directament (o fabriquen molt pocs) jocs i joguines, per la
qual cosa aquesta influència és indirecta.
-

Fires: actualment, cal destacar la Festa pel joc i la joguina en català
organitzada per la Plataforma per la Llengua, que reuneix milers de persones
al voltant d’aquesta temàtica. Realitzen una feina molt important de
normalització i visualització dels jocs i joguines en català. Tot i el seu gran
abast, es limita a l’àrea de Barcelona, de manera que molts indrets del domini

lingüístic no hi tenen accés. És també important la presència de jocs i
joguines en català a fires de jocs generalistes, perquè en normalitzen la
presència.

-

Mitjans de comunicació: en la mesura que són els que arriben a més gent,
són els que tenen un paper més important, i desafortunadament el català no
hi té gaire presència, fet que influeix clarament en el poc nombre de jocs i
joguines en català. Es veu la importància del canal Club Super 3 quan veiem
el gran nombre d’apps que ofereix, i el gran èxit que tenen perquè els infants
les relacionen amb allò que veuen al canal de televisió.

-

Escoles: bona part del joc dels infants té lloc en els centres educatius, per la
qual cosa és fonamental la presència de jocs i joguines en català en aquest
àmbit, de manera que els infants que normalment no hi tenen accés pel motiu
que sigui, hi puguin accedir.
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Conclusions
La presència del català en jocs i joguines és mínima, tant pel que fa a contingut com
a etiquetatge i instruccions. El que era una intuïció a l’inici de l’estudi es confirma. La
presència del català al territori és profundament desigual, i només a Catalunya hi
tenen una presència relativament normalitzada.
Els motius els hem anat apuntant al llarg de l’estudi i són diversos, però estan
estretament relacionats. Hi ha qui diu que els jocs i joguines en català no tenen prou
demanda, però si mirem la quantitat, presència i disponibilitat d’aquests productes,
és molt baix: n’hi ha poques, bàsicament educatives, poques a les botigues i
invisibilitzades. És realment un problema de demanda?

El que podem concloure és que més que un problema de demanda és una qüestió
de demanda activa: en igualtat de condicions, els consumidors les trien en català; en
desigualtat de condicions (és a dir, pràcticament sempre), no les demanen
activament.

És també una qüestió de sensibilitat lingüística: els fabricants i comerciants amb
poca sensibilitat lingüística no inclouen el català perquè no fer-ho no els fa perdre
vendes: si no poden triar, els consumidors compren els jocs i joguines en castellà.
Els que sí que tenen sensibilitat lingüística tenen problemes perquè els grans
venedors de jocs i joguines, hipermercats i grans magatzems, incloguin les seves
joguines, de manera que els són menys rendibles que les que fan en castellà.

Però és fonamentalment una qüestió social, present arreu del territori encara que
més aguda en uns indrets que uns altres: els ciutadans d’aquest país tenim tan
interioritzat que els jocs i joguines, com tants altres aspectes de la vida, són en
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castellà, que forma part de la nostra normalitat. La comparació amb altres
realitats lingüístiques similars mostren que no és una qüestió legal, tal com
hem pogut veure.

No tot és negatiu, però. La demanda de jocs i joguines en català creix malgrat la
dificultat d’accedir a aquestes joguines, i s’estén arreu del territori. Les apps i jocs
d’ordinador, en creixement enorme arreu del món, són la categoria amb més
presència del català. Aquesta tendència suposa una gran oportunitat per a empreses
que, amb jocs físics, no haurien tingut prou recursos per tirar jocs i joguines
endavant.

Ara bé, ens cal una ciutadania més compromesa amb la llengua, en les joguines i
tots els altres aspectes de la vida: que demani joguines en català, que triï les
empreses que aposten per la nostra llengua. Només així aconseguirem una
presència normal de la nostra llengua al nostre país, i fer-la, de veritat, la llengua de
cohesió per a tota la gent que hi viu.
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