
ANÈCDOTES DEL LLIBRE ESTIMATS REIS MAGS (35 JOGUINES PER RECORDAR) 

Per acabar i a mode de resum   us plantejo  algunes anècdotes que conté el llibre: 

1. Sabies que les  1000 primeres unitats de Trivial Pursuit eren venudes a 15$ mentre que 

el seu cost de producció era de 50$ cosa que vol dir que hi perdien bous i esquelles?. 

2. Sabies que els primers trens elèctrics eren de fusta i no corrien per les vies sino que 

anaven per terra? 

3. Sabies que el fabricant Nintendo  es dedicà durant més de 60 anys a la producció d’un 

joc de cartes molt popular anomenat Hanafuda abans de fer consoles i videojocs?. 

4. Sabies que a Catalunya, l’any 1828, un italià anomenat Carlo Ortelli fou el propulsor 

dels soldadets de plom i que a part de soldats també podiem trobar figuretes religioses 

amb les que podies simular una processó?. 

5. Sabies que el nom de la señorita Pepis estava inspirat en Mery Poppins i que la 

fabricava una empresa catalana anomenada Graines S.A? 

6. Sabies que l’Scrabble ( té el seu orígen en els mots encreuats  d’Alfred Butts l’any 

1931) porta venudes més de 100 milions de jocs i que és el segon joc de taula més 

venut darrera el Monopoly que porta més de 200 milions de jocs venuts des de la seva 

creació l’any 1904 per Lissie Magie? 

7. Sabies que Lego ( el nom prové de Leg Godt que significa jugar bé) va nèixer després 

que el taller del seu creador, Ole Kirk Christiansen (Dinamarca), fos reconstruït dues 

vegades per culpa d’un llamp? 

8. Sabies que en les primeres unitats de Juegos Reunidos hi havia jocs amb noms tant 

políticament incorrectes com Merienda de negros, Cacería de fieras o Matando 

pajaritos? 

9. Sabies que el  io-io era considerat a finals de segle XVIII com un “noble joc que estalvia 

la fatiga de pensar” i que era la joguina predilecta de Napoleó i el duc de Wellington 

entre altres? 

10. Sabies que el Hula Hoop va ser inventat el 1957 per Richard Knerr i Arthur Spud Melin 

gràcies a que un amic seu australià els expliques que els nens del seu pais feien 

gimnàstica amb cercols de bambú? 

11. Sabies que el creador del Futbolí , Alejandro Finisterre, va estar vivint a la Colònia Puig 

( prop de Montserrat) per amagar-se i recuperar-se  dels atacs de les bombes 

franquistes i que en aquest centre fou on inventà el futbolí perquè els nens es 

divertissin jugant a futbol sempre (era el que els feia més feliços)  ja que no podien 

sortir al carrer  i a més a més no podien jugar a futbol normal els mutilats o els ferits? 

12. Sabies que l’autor hongarès del cub Rubik ( més de 300 milions de jocs venuts des de 

1977), Ernö Rubik,  pensava que no era capaç de resoldre el seu propi joc i que 

necessità un mes per resoldre’l? 

13. Sabies que abans de la nina Nancy hi va haver una nina que es deia Cayetana, en honor 

a la duquessa de Alba, i que era fabricada per Isidre Rico de la localitat alicantina 

d’Onil? Sabies que les seves mides  són de 16,5 cm de cintura, 21 de maluc i 21 de pit? 

14. Sabies que la història de l’osset de Peluix en els EEUU prové d’un episodi de cacera del 

president Roosevelt ( conegut com Teddy) i que un caçador ( Holt Collier i el seu gos) li 

deixà estabornit un òs perquè el pogués matar i aquest va contestar que ho trobava 



denigrant i l’alliberà fet que va ser caricaturitzat pels periodistes que ho van veure? El 

mateix president va donar permís de posar el nom de Teddy als ossets de peluix 

pensant que no tindria èxit. 

15. Sabies que l’empresa  creadora de Playmobil, Geobra, es dedicà durant molts anys a la 

fabricació de productes metàl·lics, principalment telèfons i caixes registradores abans 

que inventés els Playmobil el 1971 mitjançant un dels seus enginyers, Hans Beck? 

16. Sabies que fins l’any 2009 s’havien venut més de 2.200 milions de figuretes de 

Playmobil?. 

17. Sabies que el puzle més gran del món té 24.000 peces,s’anomena Vida- El Gran Repte, 

ha estat creat pel novazelandès Royce McClure i editat per la marca catalana Educa 

Borràs?. 

 

 


