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Es pot fer servir com a joc de sobretaula, amb un nombre reduit de juga-

dors, o com a joc per a tota la classe, dividint-la en dos grups i penjant el taulell a la

paret o a la pissarra. En el primer cas es poden fer servir fitxes; en el segon, caldrà fer

servir papers adhesius de tipus "post-it" com a fitxes, pintats de colors diferents o

amb algun dibuix per tal de diferenciar-los. A més de fitxes o papers adhesius, cal

també un dau per a cada grup.

1.-Hi haurà dos grups, els LLIURES i els NO LLIURES

2.- Abans de començar, cada jugador tirarà el dau un cop. Els qui hagin tret els núme-
ros més baixos seran “jugadors no lliures”, i els qui hagin tret els més alts seran “juga-
dors lliures”. En el cas que el nombre de jugadors no sigui parell, els jugadors no lliures
seran els més nombrosos.

3.- Es tornarà a tirar el dau i qui tregui el número més alt començarà a jugar.

4.- Si un jugador cau en una casella negra haurà de llegir el text corresponent al núme-
ro del seu apartat (lliure o no lliure).

5.- Dos jugadors lliures podran estar en una mateixa casella; igualment s'hi podran
estar dos jugadors no lliures. Però si n’hi ha un de lliure i un de no lliure, el no lliure
haurà de retrocedir una casella, excepte en el cas que es trobin en una casella negra.

6.- El guanyador és qui arriba primer a la casella 77 amb una tirada de dau exacta; si
el dau indica un número amb el qual es passa de llarg, s’haurà de retrocedir.
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5.- Digues dos drets humans. àSi la resposta no és

correcta, retrocedeix dues caselles.

9.- Et trobes en una illa deserta. Aquí encara no hi ha

regles, ni lleis ni drets. Podràs sortir de l’illa si dius tres

lleis. àAvança tres caselles si ho aconsegueixes.

14.- Has participat en una manifestació. T’han agafat.

Per quedar en llibertat necessites un advocat. Per sort,

tens un bon advocat i quedes pres poc temps. àUn

torn sense tirar.

17.- A l’escola han imposat una nova norma: durant la

classe es prohibeix anar als serveis. No hi estàs d’acord

i vols emprendre alguna acció. Rumia un slògan. àUn

torn sense tirar.

21.- Et castiguen per alguna cosa que no has fet. No

calles i dius el que penses. àAvança dues caselles.

25.- A molts països del món es violen els drets hu-

mans. Digues tres països on passi això. Si no els saps,

és que encara no tens ni idea del que són els drets

humans. àRetrocediex tres caselles.

27.- Ets periodista i estàs enfadat: el govern ha impo-

sat la censura. Si pots explicar què és la censura,

àavança una casella.

28.- S’ha abolit la censura. Pots tornar a dir i escriure

tot el que vulguis. Estàs tan content que abraces el

teu company. àCom a premi, torna a tirar.

35.- Has anat de vacances en un país on no es res-

pecten els drets humans. Per exemple, no hi ha lliber-

tat d’expressió. Durant un control policíac, descobrei-

xen a la teva maleta un llibre prohibit en aquell país.

àTria: 5 torns sense tirar, o continues jugant com a

jugador no lliure.

36.- Tens el poder. Si en aquest moment hi ha un

jugador no lliure a la casella 14, pots decidir què en

fas. àEl deixes sortir de la casella? S’hi ha de que-

dar? Decideix.

39.- Han agafat pres el teu amic de Guatemala. El

govern no vol dir on és. Diuen que en no saben res. El

teu amic ha “desaparegut”. El vas a buscar i el trobes a

la casella 32. àRetrocedeix fins allí.

47.- Ets sospitós d’haver trencat els vidres de l’esco-

la. La policia t’ha portat a comissaria, però s’ha oblidat

d’avisar els teus pares. àUn torn sense tirar.

53.- Vius en un país democràtic. Pots elegir qui ha

de governar. Tothom, a partir d’una determinada edat,

té dret a votar. Ara hi ha eleccions. Hi ha 6 partits

polítics. àDecideix tu mateix (de 1 a 6) quantes ca-

selles vols avançar.

59.- Uns nois han pegat a un amic teu al carrer. Tu

anaves cap a l’escola amb el temps just. Ho veus,

t'atures per ajudar-lo i arribes tard a l’escola. àHas

d’estar un torn sense tirar.

63.- Tornes a tenir sort: has arribat a la duana i, com

a jugador lliure, pots passar per la drecera. àFins a

la casella 75 no se’t faran més preguntes.

66.- A.I. ha tingut notícies que algú ha estat torturat

a la presó. Amnistia està en contra de la tortura. Ets

membre de A.I. i decideixes escriure una carta. Es-

crius al govern per demanar que no torturin més. àUn

torn sense tirar.

68.- Tothom té dret a la llibertat d’expressió. Digues

la teva opinió sobre aquest joc. Escriu a la pissarra:

“Penso que aquest joc és ...” àPots tornar a tirar.

70.- La situació política del teu país ha canviat sob-

tadament. El nou govern no ha estat elegit de manera

democràtica i no respecta els drets humans. És una

pena, però ja no ets un jugador lliure. àTorna a co-

mençar el joc com a jugador no lliure.

73.- Estàs celebrant l’alliberament d’un presoner de

consciència. àAvança tantes caselles com hagi indi-

cat el dau de l’últim jugador no lliure que l’hagi tirat.

76.- Et sembla que quasi ho has aconseguit, però ho

has tingut molt fàcil. àDos torns sense tirar. Durant

aquest temps dibuixa a la pissarra o en un paper el

símbol de A.I.

JUGADORS LLIURES
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39.- T’han agafat. El govern no vol dir on ets. Ets un

“desaparegut”. àAl pròxim torn apareixes a la case-

lla 32.

47.- La policia t’ha agafat perquè sí i t’ha estat interro-

gant tot el dia. Tu no has fet res, però malgrat tot àt’has

d’estar un torn sense tirar.

53.- Hi ha eleccions al teu país. Però no hi ha res per

escollir perquè només hi ha un partit. Què fas?:

l Votes l’únic partit: àavança una casella.

l Ho trobes injust i no votes: àun torn sense

tirar.

59.- Uns nois han pegat a un amic teu al carrer. Tu

anaves cap a l’escola amb el temps just; has tingut

por i no l'has ajudat. àEls altres jugadors no et dirigi-

ran la paraula durant dos torns. Et consideren un “ga-

llina” i, a més, et quedes un torn sense tirar.

63.- Tornes a tenir mala sort: com a jugador no lliure

no pots anar per la drecera. àContinua pel camí nor-

mal.

66.- A.I. ha tingut notícies que torturen algú a la pre-

só. Voldries emprendre accions, però al teu país és

prohibit ser membre de A.I. Et sents un presoner al

teu propi país. àUn torn sense tirar.

68.- Tothom té dret a la llibertat d’expressió. Al teu

país no existeix aquest dret. Malgrat tot has expres-

sat al diari la teva opinió sobre aquest joc: “una baja-

nada!”. En un país on no hi ha llibertat d’expressió no

ho pots fer. àEt tanquen a la presó i només en podràs

sortir si un altre jugador cau a la casella.

70.- La situació política del teu país ha canviat radi-

calment. El nou govern ha estat elegit democràtica-

ment i respecta els drets humans. àA partir d’ara ets

un jugador lliure. Comença a la casella 63 i, és clar,

continua per la drecera.

73.- Gràcies a les accions de A.I. ets lliure. àAvança

fins a la casella 77. Ja hi has arribat!

76.- Fins ara no ho has tingut gens fàcil. àAra tens

tres oportunitats per treure un 1. Finalment tens una

mica de sort.

5.- Digues 5 drets humans. àSi no ho aconseguei-

xes, torna a començar.

9.- Has arribat en una illa poblada. Algú que hi ha arri-

bat abans ha introduït una serie de regles, drets i lleis.

Dissortadament aquestes lleis no s’avenen amb tu. No

pots viure a l’illa i te’n fan fora. àRetrocedeix dues

caselles.

14.- Has participat en una manifestació. T’han agafat.

Mala sort: no tens advocat. àContinua jugant quan

treguis un 6.

17.- A l’escola han imposat una nova norma: durant la

classe no es podrà anar al lavabo. Tu en tens moltes

ganes i t’ho fas a sobre. Vés a casa a canviar-te. àDos

torns sense tirar.

21.- Et castiguen per alguna cosa que no has fet. Tu

calles! àRetrocedeix dues caselles.

25.- A molts països del món es violen els drets hu-

mans. Digues tres països on passi això. Al teu país

tampoc no es respecten els drets humans. Com a per-

sona no lliure quasi no has tingut oportunitat d’anar a

escola. Si malgrat tot pots anomenar els tres països,

àavança sis caselles.

27.- Ets periodista i estàs enfadat: el govern ha impo-

sat la censura. Si pots explicar què és la censura

àavança una casella.

28.- La censura encara no ha estat abolida per a tu.

Llàstima, però encara no pots dir ni escriure el que

penses. àTorna a tirar i retrocedeix tantes caselles

com indiqui el dau.

35.- Estàs de vacances en un país no democràtic.

Durant un control policial descobreixen a la teva ma-

leta un llibre prohibit en aquell país. No pots gaudir de

les vacances tot i estar molt cansat; àtant que et

quedes un torn sense tirar.

36.- Si fossis jugador lliure ara tindries el poder i po-

dries fer el que volguessis amb els jugadors no lliu-

res. Mala sort, perquè el no lliure precisament ets tu.

àt'esperes aquí fins que et torni a tocar.

JUGADORS NO LLIURES


