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Fila Filo, la gran cursa de les
formigues
El joc ha estat guardonat amb el premi Infantil de l'Any 2015 | Una partida de Fila
Filo és una experiència visual en tres dimensions

Detall del joc Fila Filo | Devir

Coneixeu el premi ?Cotxe de l'any?? Doncs en el món dels jocs de taula, cada país també té el
seu premi ?Joc de l'any (http://premio-jda.es/) ?. I d'entre tots, el més prestigiós és l'alemany, el
?Spiel des Jahres (http://www.spiel-des-jahres.com/en) ?. Cada any es concedeixen tres
distincions: un joc destinat a tots els públics, un destinat a jugadors més veterans i un orientat al
públic infantil.
Doncs el joc que ha estat distingit amb el ?Kinderspiel des Jahres 2015? (Joc Infantil de l'Any
2015) ha estat aquest: Fila Filo (http://www.devir.es/producto/fila-filo/) .
Què fareu?
Fila Filo és un joc dirigit al públic infantil. En començar la partida rebreu un equip de tres
formigues. Ha arribat un dia que és molt important en el formiguer; el dia de la gran cursa de les
formigues. El primer equip que aconsegueixi fer arribar a la meta les seves tres formigues, serà el
guanyador. Malauradament, creuar el bosc és una tasca plena de perills: hi ha troncs que
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obstaculitzen el camí i, sobre tot, l'aranya Filo i els seus germans, Fèlix i Faust, a qui els hi
encanta espantar a les formigues.
Quan us toqui jugar, tirareu tres daus i segons el resultat, podreu moure una de les vostres
formigues, o obstaculitzar els camí dels altres jugadors, o (el que és més divertit) moure a les
aranyes del bosc per intentar atrapar alguna formiga dels altres jugadors i tornar-la al
començament de la cursa.
On està la gràcia?
Així de senzill es juga a Fila Filo (https://www.youtube.com/watch?v=Ok-LdNENEBk) . I potser
explicat així us podria semblar vulgar. Però mireu la fotografia de com es el joc i entendreu on està
la màgia del joc.
El gran encert de Roberto Fraga (https://www.facebook.com/roberto.fraga.35?ref=br_rs) , el seu
autor, no ha estat inventar un mecanisme original de joc; gairebé podríem dir que ha partit del
Joc de l'Oca. La seva gran concepció ha estat trencar les dues dimensions d'un joc que es podria
jugar en un tauler pla, i convertir-lo en una experiència visual en tres dimensions. Durant la
partida, us introduireu en un petit teatre on les vostres formigues travessaran el bosc mentre les
aranyes intenten atrapar-les. L'emoció del joc radica en la força visual que Fraga ha aconseguit
crear amb la incorporació de material molt poc habitual en un joc de taula (les politges, els imans,
la capsa com a espai de joc,...). Entre que el què fa un jugador durant el seu torn és molt ràpid i
l'ànsia de la resta de jugadors, que estan patint per les seves formigues i que estan desitjant que
els hi toqui per tirar els daus; tot plegat fa que el ritme de Fila Filo sigui frenètic.
Fila Filo és una demostració de com els jocs de taula estan evolucionant avui en dia. Ja no
només importa un conjunt de regles que determinin com es juga i qui guanya. Els jugadors
d'avui en dia demaneu gaudir del joc, perquè heu descobert que el que realment compta és la
satisfacció i la diversió durant la partida; i quan això passa, guanyar ja no és tan important.
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