
Història ballada del playground



Conferència ballada que parteix d’una investigació escultòrica sobre l’origen i l’evolució 
de les àrees de joc infantil –els playgrounds. Es prenen aquests espais com a punt de 
partida per pensar la relació entre cos i objecte, i l’efecte que les estructures en què 
vivim tenen sobre el cos i el pensament.

Es balla alhora que s’explica la història dels playgrounds, establint-se així un diàleg 
entre la veu i el moviment. El moviment sorgeix de desvincular la gestualitat d’algunes 
estructures de joc, tot fent referència a diferents moments d’aquesta història i, així 
mateix, fent-se visibles les propostes psicomotrius que comporten. Es presenta així 
l’evolució del playground com la història d’uns gestos que canvien segons el context. I 
aquest recull de gestos construeix una dansa.
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Història ballada del playground és originalment un projecte d’investigació en el que el 
meu objectiu era inicialment fer un estudi de camp dels playgrounds de Barcelona. 

Els playgrounds són espais en els quals tots hem jugat més o menys de petits; 
per tant, configuren una gestualitat comuna i compartida. Les estructures que els 
conformen  reforcen els moviments habituals del cos en societat alhora que serveixen 
per educar el cos i la ment durant el creixement.

Volia entendre les idees que hi ha darrere d’aquests espais en els quals jo havia 
jugat de petita. Saber l’efecte que havien tingut en el desenvolupament dels meus 
moviments i en la meva manera de pensar.

D’altra banda, estava molt interessada en la idea de carregar una estructura d’un 
gest, d’una acció. La majoria dels objectes que ens envolten comporten una acció. 
Però en el cas dels playgrounds, la relació entre el cos i el moviment és la seva 
finalitat principal. Són escultures en l’espai públic que comporten un moviment. 

Així que vaig començar a visitar els diferents playgrounds de Barcelona. Aquest 
estudi, però, va quedar en res perquè tots els playgrounds que hi ha són iguals o 
pràcticament iguals. Encara que hi hagi alguna excepció, la majoria són encarregats 
per catàleg a les principals empreses d’equipament de joc. I com que aquí la 
normativa de seguretat és extremadament estricta, la distribució a l’espai de les 
diferents estructures i la relació amb l’entorn és sempre la mateixa. De manera que 
jugar a una part de la ciutat i jugar a l’altra punta comporti exactament el mateix, la 
gestualitat derivada d’aquestes estructures no varia segons el context. 

Així que em vaig interessar la seva vessant escultòrica i arquitectònica dels 
playgrounds, com una instal·lació en l’espai públic que genera un tipus de relació 
amb l’entorn. Veient que a Barcelona no extreia res del que m’interessava, vaig 
començar una investigació sobre els orígens i l’evolució d’aquestes estructures per, 
com a mínim, veure com havíem arribat a la situació actual. I aleshores sí que em 
vaig trobar amb informació que em va semblar més interessant. 

Vaig veure que la història del playground és prou recent, té 150 anys com a molt. 
Però que en aquests anys s’havien fet moltes propostes diferents. El disseny 
dels playgrounds ha anat evolucionant segons canviaven les idees en educació, 
urbanisme, disseny…, ja que en la figura dels playgrounds “convergeixen diferents 
idees sobre infància i educació, planificació urbanística i espai públic, art i 
arquitectura, creativitat i control” (The playground project, pàg. 13). 

Presentació

Són també un dispositiu polític complex que funciona com un espai significatiu per a 
la conformació de la societat. Són un espai formatiu, normatiu i didàctic, un lloc per a 
l’assaig de les regles cíviques i per a la regulació del comportament.  

Així que les propostes motrius darrere dels diferents playgrounds que vaig conèixer 
canviaven segons el context. Això em va portar a observar la història del playground 
com l’evolució d’uns gestos que varien segons les idees dominants en els diferents 
períodes de temps. 

I va ser aleshores quan vam començar la col·laboració amb la Melania. Com que la 
majoria de playgrounds que hem conegut en aquesta investigació ja no existeixen, 
i reproduir-los no només és impossible sinó que possiblement també inútil ja que 
el context és irrecuperable. És per això que hem intentat extreure, desvincular, els 
moviments, la gestualitat associada a una selecció de playgrounds per fer visibles 
les propostes psicomotrius que comporten. I així, hem generat una coreografia que 
explica la història dels playgrounds, tal com nosaltres l’hem entès, evidentment. 

Hem dividit aquesta història en sis capítols i per explicar cada etapa hem escollit un 
parell de playgrounds que en sintetitzen les idees generals del moment. 

I dit això, ja podem començar: jo explicaré la història, la Melania la ballarà i l’Àlex 
posarà una música que acompanyarà la veu i la dansa.



1. 1880 - 1930: orígens del playground. 
Els primers playgrounds són un producte de les ciutats industrials.

Els primers playgrounds van aparèixer a finals del s. XIX a ciutats industrials 
d’Anglaterra, d’Alemanya i dels Estats Units com una conseqüència de la Revolució 
Industrial, que va portar al desenvolupament del Capitalisme modern. El seu objectiu 
era promoure el sanejament públic, prevenir la criminalitat, i vigilar i protegir els nens 
dels perills de la ciutat.

Per explicar l’aparició dels playgrounds hem de remuntar al segle XVII:

Circulació i respiració, sang i aire:

És el moment en què Willim Harvey descobreix que el cor bombeja la sang a 
través de les artèries i que rep aquesta sang de les venes. Fins aquell moment es 
pensava que la temperatura del cos era innata i que la sang circulava a causa de 
la calor. Aquest descobriment posa sobre la taula una nova manera d’entendre el 
funcionament del cos i el seu estat de salut. Que alhora, porta a fer un paral·lelisme 
entre el cos i la ciutat equiparant la sang i l’aire. 

Això suposa un replantejament en la manera de pensar i de construir la ciutat. De la 
mateixa manera que per al bon funcionament del cos es necessita que la sang circuli 
lliurement per les venes, per al bon funcionament de la ciutat, l’aire ha de circular pels 
carrers. Per tant, s’arriba a la conclusió que la ciutat s’ha de sanejar, d’higienitzar, per 
poder viure-hi bé i perquè l’entorn no sigui perjudicial per a la salut. 

Higiene i moral

Aquesta nova consciència corporal comporta un nou ordre de la ciutat basat en la 
higiene més que en la moral, com havia estat el cas de les ciutats medievals, o de 
les de l’imperi romà.... De manera que pren importància el binomi higiene-moralitat, 
netedat-dignitat, salut física-salut mental. Perquè confort i higiene feien l’ordre, tant 
mental com visual. [L’idée de confort. Une anthologie, pàg. 21] 

La ciutat es reestructura de manera que tot sigui visible. Els carrerons estrets i 
foscos dels antics barris medievals que es consideraven bruts, es van enderrocar 
per obrir grans vies de comunicació i nous espais públics oberts en els quals els 
individus eren a la vista de tothom.

Aquest és el moment en què també apareixen les grans estructures d’oci com els 
museus, les galeries, els parcs d’atraccions, les exposicions universals o el zoo... 
on s’exposaven els avenços que la humanitat produïa, les creacions de la societat 
presentades a la mateixa societat. Eren grans estructures de control en les quals el 
control màxim l’exercien els individus mateixos els uns sobre els altres. 
[The Birth of the Museum, Tony Bennett]

Playgrounds i Grans exposicions 

D’altra banda, a finals del segle XIX i a principis del XX, es començar a legislar el 
treball infantil i es reflexiona sobre com han d’ocupar els infants el seu temps lliure. 
Apareixen també les primeres escoles públiques i hi ha pedagogs com Johann 
Heinrich Pestalozzi (Suïssa 1746 - 1827) o Friedrich Froebel (Alemanya 1782 - 1852) 
que proposen una nova forma de concebre el joc i les joguines basada en una relació 
amb l’objecte que afavoreixi el desenvolupament intel·lectual en el moment del 
creixement. Froebel va ser qui va inventar el jardí escolar -Kindergarten-, i el sorral. I 
així es va començar a conduir el joc per primera vegada.

Enmig de tots aquests canvis, apareixen els primers playgrounds. A mesura que 
la classe treballadora va anar creixent, va augmentar el nombre de nens sense 
protecció ni vigilància a les ciutats i amb l’augment dels cotxes, jugar lliurement als 
carrers va passar a ser una activitat cada vegada més perillosa. No era higiènic -ni 
moralment correcte- que els nens juguessin bruts i descontrolats en carrerons estrets 
i foscos amagats dels adults. És així com va sorgir la necessitat de destinar espais 
urbans a l’aire lliure al joc infantil. 

Aquests primers playgrounds consistien en estructures normalment de ferro, de 
vegades de fusta, sòlides i barates de construir que s’encarregaven per catàleg. 
Semblaven gimnasos a l’aire lliure. Es componien d’elements tan habituals 
actualment com els gronxadors, les balances o els tobogans. Però eren molt més 
grans que els que tenim ara, també més complexos. Cada estructura estava pensada 
per acollir molts nens, en algunes fotos es veuen més de quinze nens gronxant-se 
junts o deu nens tirant-se alhora per un tobogan de 4 o 5 metres d’alçada. 

I de cop, això porta, inevitablement, a relacionar aquells primers playgrounds 
amb les altres estructures de control que es van construir en aquell moment, com 
les exposicions universals, o els museus per exemple. I veure’ls com dispositius 
d’exposició també, llocs on presentar les creacions de la societat, com unes grans 
peanyes per nens en les que contemplar-los. Com els animals al zoo. 



Forma:

El gronxador, el tobogan, la balança i les construccions d’escalada són des del 
començament les estructures més comunes de les àrees de joc. Al llarg de la 
investigació, hem intentat entendre el perquè de la seva forma, però no hem trobat 
cap text que faci referència a l’origen d’aquestes estructures. 

Sabem, però, que els primers playgrounds que es van construir eren iniciatives 
d’associacions privades. I que amb el temps es van anar originant diferents 
moviments que van ajudar a donar importància a la presència dels playgrounds a les 
ciutats. Fins que l’any 1903 es va construir el primer playground a Nova York finançat 
pel Departament de Parcs i Jardins de la ciutat.

Suposem, doncs, que aquestes persones que van subvencionar els primers 
playgrounds, van encarregar el projecte a alguna empresa metal·lúrgica. I partint 
d’aquí, ens hem intentat posar a la pell de les persones que podrien haver participat 
en el disseny i en la realització d’aquests primers playgrounds. Hem volgut entendre 
les decisions que van prendre alhora de fer les estructures que encara actualment es 
segueixen reproduint.

D’una banda, podem intuir que l’inversor era algú amb cert poder econòmic i que 
estava habituat a anar al circ, al teatre, al parc d’atraccions, a la fira... o potser s’havia 
passejat per alguna de les Grans Exposicions Universals, ja que aquests eren els 
espais dedicats a l’oci i a la diversió en aquell moment. Així que d’una banda podria 
ser que fossin una de les referències alhora d’imaginar per primera vegada uns 
espais enmig de la ciutat dedicats al joc infantil.

Les Exposicions Universals (la primera es va fer a Londres el 1851) “eren el lloc 
(idoni) on presentar en societat les meravelles produïdes per la inventiva humana, 
aparells destinats a la indústria, al transport o a facilitar les feines domèstiques, però 
també a les experiències insòlites.” [Parcs d’atraccions de Barcelona, pàg.11] 
I una d’aquestes experiències insòlites eren les atraccions.

I realment hi ha molts paral·lelismes entre les atraccions més antigues i els primers 
playgrounds apareguts a finals del segle XIX. La diferència principal és que els parcs 
d’atraccions es destinaven a les classes més altes i els playgrounds van aparèixer 
per controlar els nens de classes més baixes que jugaven al carrer. Així que és en les 
estructures del playground on els nens aprenen a dominar experiències i a controlar 
el seu cos, ja que no funcionen amb un motor com en el cas de les atraccions sinó 
que és el cos qui ha de proporcionar aquesta energia. És a dir, per aconseguir la 
sensació de plaer, el cos ha d’aplicar primer una energia per pujar, saltar, empènyer o 
lliscar... De manera que, a més, la sensació que experimenta el cos és proporcional a 
la força aplicada i a les característiques de pròpia estructura.

Partint d’aquestes suposicions, hem intentat rastrejar l’origen de cada una de les 
estructures del playground:

Tobogan:

El Tobogan, per exemple, té molt a veure amb la Muntanya Russa.

Encara que sembli mentida, l’origen de la Muntanya Russa és a Rússia al S. XV amb 
el que s’anomenaven les Muntanyes de gel. Consistien en un pendent de gel de més 
de 20 metres d’alçada suportat per una estructura de fusta per la qual es lliscava a 
tota velocitat amb un trineu o amb un bloc de gel. Al final hi havia una mica de sorra 
que frenava la caiguda tot i que el més habitual era acabar sortint volant. L’atracció va 
néixer com una activitat de la gent del camp però va acabar sent molt popular també 
entre l’aristocràcia fins al punt que hi havia entrenadors professionals i tot. Aquest, de 
fet, sembla també l’origen de l’esquí. 

L’any 1812, va ser l’empresa francesa Les Montagnes Russes à Belleville qui va 
canviar la neu per raïls i el trineu per una vagoneta i va comercialitzar la primera 
muntanya russa. Consistia en un sistema de cremallera que elevava una vagoneta 
que després es deixava caure per un pendent més o menys llarg. Aquest sistema es 
va pensar també a utilitzar-lo per transportar mercaderies a distàncies curtes utilitzant 
la topografia natural del terreny, però no va quallar perquè era massa perillós.

No va ser fins el 1885 que un enginyer americà va patentar un nou model de 
muntanya russa que va anomenar roller coaster i que va incorporar per primera 
vegada el circuit tancat, tal com les coneixem avui en dia.

El tobogan sembla una versió reduïda d’aquestes atraccions de descens. La 
diferència és que l’energia del motor que activa l’atracció, s’ha de fer amb el cos en 
el tobogan per pujar les escales i impulsar-se pendent avall per tenir la sensació 
(encara que apaivagada) de caiguda. 

Aquesta evolució és com una traducció de la idea de muntanya, com una síntesi de 
la seva forma en un objecte. En sintetitzar-la, pot ser repetida a qualsevol lloc però 
amb cada traducció, se’n redueix també el seu efecte, la sensació. 



Gronxador:

El gronxador no sembla que vingui de cap atracció. En canvi, sí que recorda als 
trapezis del circ segons com. Però podria ser que l’estructura en si vingués de molt 
més enrere. 

Sembla que a la grècia antiga, el gronxador era l’element principal dels rituals 
dedicats a Dionís, déu de la fertilitat, del vi i del teatre, que moria cada hivern i 
renaixia cada primavera. Aquest renaixement cíclic, acompanyat de la renovació 
estacional dels fruits de la terra era el que es celebrava amb les festes de la 
primavera.

Durant aquestes festes, les noies joves protagonitzaven el ritual dels gronxadors, 
les aiórai (ἡ αἰώρα,ας: columpio) es deien, un ritual lligat a la mort. Consistia en 
el joc del balancí de les noies joves que, mentre es gronxaven, cantaven cançons 
obscenes simbolitzant l’entrada al món de la sexualitat. Sembla que el ritual es 
celebrava als boscos i el gronxador consisitia en una corda penjada d’una arbre.

En aquest cas, el moviment del gronxador sintetitza el cicle vital d’una banda, i el 
moviment de l’acte sexual en si. Potser per això la imatge d’una noia gronxant-se 
enmig d’un jardí és la imatge de la sensualitat que pinta Fragonard l’any 1767. 

Aquest ritual també recorda a la dansa de les cordes que es ballava a diferents 
regions d’Amèrica per celebrar l’arribada de la primavera. Consistia en un grup 
de persones que ballaven donant voltes agafades a unes cordes lligades a un pal 
central. I de fet, en els primers playgrounds, hi havia una estructura que s’anomenava 
Rotary swings (o gronxadors rotatoris) que és igual a l’estructura que es fa servir per 
ballar aquesta dansa. 

I de fet, l’empresa de playgrounds Richter Spielgeräte, que d’entre les que existeixen 
actualment és la que proposa espais més senzills construïts amb materials naturals, 
ha comercialitzat diferents estructures que recorden a aquelles primeres que hi havia 
a principis de s. XX. Aquí a Barcelona es poden trobar al Parc de Diagonal Mar.

Deixant de banda tot això, el moviment repetitiu i cíclic del gronxador que recorda al 
moviment dels balancins o al bressol de la mare és molt relaxant i potser per això és 
una de les estructures bàsiques dels playgrounds tradicionals.

Balança:

Tornem a la persona que va encarregar a una empresa metal·lúrgica el disseny del 
primer playground. En aquest cas posem-nos al lloc del ferrer que la va fer. Ell estava 
acostumat a construir grues, màquines, andamis, vigues, columnes... i si mirem els 
primers playgrounds, tenen molt a veure amb el món de la indústria del metall. 

Seguint amb la teoria que les primeres estructures del playground són una 
evolució d’algunes atraccions, podria ser que alhora moltes atraccions neixessin 
de desvincular el funcionament de les màquines i dels aparells de la seva utilitat 
o context per utilitzar-les per generar experiències físiques desconegudes fins 
aleshores.

El molí de sang, per exemple, funcionava a partir de força animal, generalment d’un 
ase, el qual girant al voltant del molí, movia el mecanisme de la mola que convertia 
el blat en farina. I podria ser que molts nens pugessin sobre de l’animal per a divertir-
se.  D’aquí en poden derivar els primers cavallets que consistien en una estructura de 
la qual en penjaven uns cavalls de fusta que es giraven manualment. Més endavant, 
aquesta estructura es va convertir en el Tiovivo que coneixem actualment, ja 
accionada per un motor. O en les cadiretes, que també recorden a uns gronxadors.

Una altra d’aquestes estructures del playground que no ha canviat des del 
començament és la balança, que és a mig camí entre una grua i una balança 
romana. Alhora, també recorda a la Talaia. En el cas de l’atracció, és el motor qui 
genera el moviment de l’estructura i no pas el pes contingut en les cabines. A les 
balances  del playground, en canvi, el moviment de l’estructura sí que funciona 
segons es reparteixi el pes dels cossos i de la mateixa estructura a cada costat de 
l’eix, com en una balança romana.

Entre els primers cavallets i les balances del playground hi ha les estructures de 
molles també molt habituals en els playgrounds actuals. Originalment, consistien en 
un cavallet de fusta sustentat per un molla en el qual es seu i que oscil·la segons 
la força aplicada amb el cos sobre la molla. Aquestes reprodueixen un moviment 
semblant al de la balança encara que solen ser un joc individual. 



2. Nova York 1930 - 1940: context de la Gran Depressió.
Els playgrounds que es van construir buscaven protegir, controlar, aïllar, 
homogeneïtzar la població en crisi. Ja hi havia algunes propostes alternatives. 
(Robert Moses - Isamu Noguchi)

Robert Moses:

L’any 1934 Robert Moses va agafar el càrrec de Parc i Jardins de Nova York en el 
moment en què Fiorello La Guardia era l’alcalde de la ciutat (1934 - 1945), en el 
context de la Gran Depressió 1929 - 1939 i amb el suport econòmic del New Deal. 

Moses va ocupar aquest càrrec més de 30 anys durant els quals va canviar 
completament la ciutat de Nova York. De fet, va tenir un paper similar al de 
Haussmann a París: va netejar la ciutat a partir de la construcció de noves vies de 
comunicació amples que van facilitar l’accés als diferents barris de la ciutat. Pel que 
fa als playgrounds, va estandarditzar-ne el seu disseny i va construir àrees de joc 
per tota la ciutat, sempre a càrrec del mateix arquitecte -Aymar Embury.

Els playgrounds de Robert Moses tenien entre 1.200 i 12.000 m2 i estaven equipats 
amb àrees de joc, piscines poc fondes amb sistemes de cloració, salons de joc 
interiors amb sistema de calefacció o pistes de bàsquet.

A les àrees de joc infantil hi havia les mateixes estructures bàsiques que en els 
primers playgrounds de finals del XIX: tobogans, gronxadors i balances. També 
eren de ferro però molt més petites. Els playgrounds de Moses eren molt rígids i 
normatius, ell va ser el primer que, per controlar l’activitat i l’emoció dels nens en 
jugar, va reduir les dimensions de les estructures i les va separar al màxim entre 
elles. Així aconseguia separar els nens entre sí en l’espai de joc i limitava les 
possibilitats de moviment del cos en relacionar-se amb cada una de les estructures. 
A més, els espais es dividien per edat i sexe i es protegien amb tanques per aïllar-
los de la ciutat. Es basaven en l’estandardització i es produïen en sèrie. Igual que els 
moviments que se’n derivaven, que eren sempre els mateixos.

Moses va ocupar el càrrec fins el 1960 i encara que al començament les seves 
propostes van millorar molt la manera de viure a la ciutat, el seu poder va ser 
il·limitat, va construir i destruir com va voler, sense tenir en compte a ningú. Alcaldes 
i governadors van intentar acabar amb ell i va rebre moltes crítiques però no van 
aconseguir fer-lo fora fins aleshores, quan ja tenia més de 80 anys. 

1930’s 
Robert Moses
Central Park Playground
Nova York, Estats Units

Isamu Noguchi:

Durant aquests anys, l’artista Isamu Noguchi (Califòrnia, 1904 - Nova York, 1988) va 
fer les primeres propostes d’espais de joc com a oposició als playgrounds de Moses.

Noguchi estava molt interessat en la intersecció entre escultura, espai públic i 
objecte. Una de les seves principals preocupacions era pensar en com un objecte 
escultòric pot funcionar com un objecte funcional. Per això, treballava la potencialitat 
de l’objecte com una extensió del cos, donant la mateixa importància al tacte que a la 
vista. 

El seu objectiu era reemplaçar els playgrounds tradicionals formats per tobogans, 
gronxadors i balances per propostes alternatives que donessin importància al 
contacte directe i equilibrat amb les estructures.

S’oposava completament a les idees de Moses, ja que si els playgrounds d’un 
s’aïllaven del context, i per tant, promovien un joc desvinculat de l’entorn i una 
concepció de la ciutat fragmentada i jeràrquica; Noguchi, a través de l’escultura, volia 
tot el contrari: promoure el sentit de pertinença al lloc i una ciutat continuada i fluïda. 
Així, en els seus primers models de playgrounds no hi havia estructures sinó que 
consistien, bàsicament, en intervencions en la topografia de la ciutat. Les accions 
derivades de cada estructura tradicional com pujar, lliscar, descendre, escalar o saltar 
s’integraven en la forma del nou terreny. Ho podríem llegir com tornar el tobogan al 
seu origen de muntanya, però una muntanya artificial en aquest cas.

Els seus playgrounds eren simples i abstractes de manera que no se’n definia un 
ús concret i estimulaven la creativitat, ja que acoblaven possibilitats infinites de 
moviments i no conduïen l’activitat de joc. De fet, els seus parcs no es destinaven 
únicament als nens, també als adults. D’aquesta manera, el joc s’estenia a tota la 
societat i s’integrava en les accions quotidianes dels habitants. 

L’any 1933 va presentar la seva primera proposta, Model for Play Mountain, 
una estructura de ciment que havia d’ocupar una illa sencera de Manhattan. 
L’inconvenient principal era que Moses era l’encarregat dels Parcs i Jardins de Nova 
York, així que totes les propostes de Noguchi havien de passar abans que res per les 
seves mans. I Moses no en va aprovar mai cap.

1933 
Isamu Noguchi
Model for Play Mountain
No realitzat (a Manhattan)



3. Europa 1940 - 1960: Passada la Segona Guerra Mundial.
El playground es converteix en en la manera d’educar els nens en una societat 
democràtica, en un símbol de democràcia i llibertat. Es proposa un tipus de joc 
lliure i creatiu que es resol en diferents estructures segons el context. 
(Carl Theodor Sørensen - Aldo Van Eyck)

Després de la guerra es va començar a pensar en una forma d’educació que ajudés 
a desenvolupar el pensament crític i la creativitat. És per aquesta raó que va agafar 
importància el joc lliure que, seguint les idees de Piaget, consisteix a no conduir el 
joc infantil i a donar valor als impulsos naturals del nen, permetent un tipus d’activitat 
sense finalitat i deixant lloc a l’avorriment. Això ja ho havia proposat Isamu Noguchi 
als Estats Units la dècada anterior però les seves propostes havien quedat en segon 
pla, tapades per les idees de Robert Moses d’homogeneïtzar i controlar la societat.

Per tant, després de la guerra es van construir uns playgrounds que afavorissin les 
noves idees sobre el Joc Lliure i es van utilitzar aquests espais com una manera 
de controlar la delinqüència infantil de després de la guerra i com una eina per al 
desenvolupament d’una societat més igualitària i democràtica. 

A partir dels anys 40 hi ha un canvi en la manera de pensar els playgrounds a causa 
de la Segona Guerra Mundial, que va portar a desenvolupar noves idees sobre 
educació infantil:

Jean Piaget:

El psicòleg i biòleg suís Jean Piaget (1896 - 1980) va proposar per primera vegada 
que els humans no només som fruit d’una herència genètica sinó també del context 
que ens envolta. Naixem sense coneixements innats respecte a la realitat, però 
no són únicament els adults els qui senzillament ens transmeten les informacions; 
sinó que construïm de manera activa noves interpretacions del món a partir de 
l’experiència personal. (Shafer & Kipp, 2007). Segons això, l’activitat intel·lectual es fa 
amb l’objectiu de produir una relació equilibrada entre els processos de pensament i 
l’ambient. 

Així, és posa de manifest per primera vegada la idea que el desenvolupament motriu 
és fonamental de cara al bon desenvolupament intel·lectual i es comença a donar 
importància als moviments espontanis del nen com uns gestos que són a la base de 
la comunicació.



Carl Theodor Sørensen:

L’any 1943, l’arquitecte paisatgista danès Carl Theodor Sørensen va inventar els 
Junk Playgrounds (Skrammellegepladsen en danès) o “camps de deixalles per a 
jocs”, que consistien, com el seu nom indica, en espais abandonats utilitzats com a 
àrees de joc infantil. Aquests playgrounds es basaven en la idea de “joc lliure”. 

El primer d’aquest playgrounds es va instal·lar en un solar abandonat d’un barri 
de la ciutat de Copenhague després d’enderrocar un edifici. Amb els materials de 
construcció que havien sobrat es va preparar l’espai com un camp de joc en el qual 
els nens poguessin ser completament lliures. L’espai estava ple de material de rebuig 
i d’eines de tota mena que els nens podien utilitzar com i quan volguessin. 

L’objectiu de Sørensen era convertir la idea de parc, que fins aquell moment era un 
objecte de contemplació estètica, en un lloc actiu i participatiu. Per això, en els seus 
playgrounds no s’hi podien trobar accessoris com gronxadors, trapezis, tobogans, 
balances, com en altres parcs tradicionals. De fet, no s’hi podia trobar cap estructura 
prèvia que conduís l’activitat de joc: no només hi havia llibertat total de gestos i de 
moviments sinó que, al ser un espai que no estava urbanitzat, hi havia possibilitat de 
descontrol absolut. 

Els nens construïen el seu playground segons les seves idees i gustos. Tot estava 
permès, podien construir i destruir el que els vingués de gust, simplement s’havien 
de posar d’acord. El treball en equip era la proposta principal d’aquests playgrounds, 
ja que si volien construir una gran estructura, havien de tenir un projecte comú i 
s’havien de repartir les tasques. L’accés al perill era real, per això havien de confiar 
els uns amb els altres, cuidar-se entre ells i fer-se responsables de les seves 
decisions. 

Els nens més grans ajudaven els més petits, en aquests espais tots eren iguals 
vinguessin d’on vinguessin: els Junk Playgrounds eren com un petit model de 
societat utòpica. De fet, els adults hi tenien l’entrada prohibida. I per a vigilar que 
ningú es fes mal, hi havia sempre un educador, que era com un mestre de taller, i que 
simplement els assessorava en el que volien fer. Els ensenyava a fer servir les eines 
que necessitessin i vigilava una mica que ningú prengués mal.

1945 
Carl Theodor Sørensen 
Empdrup Junk Playground 
Copenhague, Dinamarca

Lady Allen of Hurtwood:

L’any 1946, passada la Segona Guerra Mundial, l’arquitecta, paisatgista i educadora 
infantil Lady Allen of Hurtwood (Regne Unit, 1897 - 1976), va revisar els Junk 
Playgrounds de Sørensen i els va donar un nou sentit localitzant-los en espais 
de diferents ciutats d’Anglaterra que havien quedat abandonats després dels 
bombardejos de la guerra. D’aquesta manera, buscava convertir-los en símbols 
de democràcia i d’un nou començament. És a dir, aquests playgrounds que 
funcionaven com petits models de societat, en localitzar-los en espais bombardejats 
i abandonats es convertien en la manera de fer renéixer dels residus del passat, 
la nova societat del futur. I aquesta societat del futur es construïa des del joc lliure, 
divertit i despreocupat dels nens. Eren un símbol d’esperança, i per això, Lady Allen 
els va canviar el nom i els va anomenar Adventure Playgrounds; per deixar de donar 
importància a les deixalles del al passat, i donar valor al futur.

Aquest tipus de playgrounds es van construir a diferents ciutats d’Europa però la 
majoria d’ells ja no existeixen, en queden molt pocs. Les raons són vàries. 

La principal raó és que eren cars. Potser la inversió inicial era inferior que en el cas 
d’un playground tradicional, ja que no s’havien d’instal·lar estructures de joc. Però 
a la llarga, el sou de l’educador que invertia tots els seus dies allà i les revisions 
dels materials i de les eines feien que aquests playgrounds acabessin sent una 
despesa que no interessava a ningú. A part, amb el temps, es van considerar massa 
perillosos.

Un altre problema era que com que no estaven urbanitzats, no s’integraven ni es 
connectaven amb l’entorn i els veïns es queixaven que eren lletjos. Al començament, 
es va decidir enfonsar-los una mica en el terreny, més endavant, fins i tot es 
van intentar amagar amb uns murs, però això posava en dubte el sentit final del 
playground en si.

Palle Nielsen:

Finalment, l’any 1968, l’artista danès Palle Nielsen va proposar l’obra El Model, Un 
model per a una societat qualitativa que era una revisió dels Adventure Playgrounds 
de Lady Allen of Hurtwood. L’obra va consistir a instal·lar un Adventure Playground a 
l’interior del museu Moderna Museet l’octubre del 1968.

Per a Nielsen, el playground era un espai, no només per a jugar, sinó també per 
repensar la societat. Va convertir un espai convencional i no adaptat en un espai de 
joc basat en la idea de joc lliure, per humanitzar l’estructura rígida del museu.



Aldo Van Eyck:

El Junk o l’Adventure Playground són dos dels exemples sorgits als anys 40 a 
partir de la idea de Joc Lliure. Les propostes d’Aldo Van Eyck són un altre model 
completament diferent però basat en la mateixa idea.

Aldo Van Eyck era d’una família jueva Holandesa que durant els anys de la 
Segona Guerra Mundial es va haver d’exiliar a Zurich. Allà va estudiar la carrera 
d’Arquitectura i va conèixer molts altres artistes, dissenyadors i arquitectes també 
exiliats, com per exemple als artistes Dada Hans Arp i Sophie Tauber-Arp que van 
influenciar molt els seus projectes o a Constant Nieuwenhuys, amb qui va compartir 
moltes idees i projectes abans que aquest es traslladés a París per unir-se a la 
Internacional Situacionista.

L’any 1947 va tornar a Holanda i va entrar a treballar al Departament d’Obres 
Públiques de la ciutat d’Amsterdam on va estar més de 30 anys. La característica 
principal dels seus playgrounds és que es realitzaven amb el mínim pressupost i 
es localitzaven en zones intersticials, abandonades i decadents que havien quedat 
després de la guerra. 

Els seus playgrounds tenien sempre en comú el mobiliari que ell mateix havia 
dissenyat. Però aquests elements es disposaven en cada cas de maneres diferents, 
tenint molt en compte les característiques de cada emplaçament. De manera que 
cada playground era únic i establia un fort sentit del lloc.

Aquest mobiliari constava d’elements molt senzills, molt escencials, molt geomètrics. 
Cada estructura era pràcticament invisible i per tant demanava molt de la creativitat 
del nen, donant pas a les idees mencionades abans sobre el joc lliure. Al ser tan 
senzilles, no cridaven massa l’atenció, eren molt maques però gens impressionants, 
no eren grans ni de colors llampants i el material del què estaven fetes quedava 
sempre a la vista. 

Igual que els Junk Playgrounds de Sørensen, aquests playgrounds de Van Eyck no 
definien una forma de relació, un moviment o una gestualitat concreta però, en canvi, 
proposaven un tipus de joc molt més controlat i reflexiu, deixant pas a l’avorriment i 
als moviments naturals i instintius del nen que se’n podien derivar.

- L’element principal dels playgrounds de Van Eyck era el sorral (Sand bed, sandpit), 
que en aquest model de joc lliure és important perquè conté totes les possibilitats de 
moviments, tots els gestos, pot esdevenir qualsevol cosa.

- També hi havia estructures de metall per a tombarelles i per escalar que es 
col·locaven normalment prou a prop dels bancs destinats als adults perquè els nens 
poguessin “presumir” del que sabien fer davant d’ells.

- Hi havia unes peces cil·líndriques de ciment que s’introduïen a l’interior del sorral o 
enmig de les àrees de joc i que podien servir com a taules de treball o per a seure, 
escalar o saltar.

- I de fet, no hi havia pràcticament res més.

Una altra característica important dels playgrounds de Van Eyck és que sempre eren 
espais molt oberts. No es limitaven amb murs, simplement es deixava un espai buit 
al voltant a manera de protecció. Per delimitar l’àrea de joc, Van Eyck preferia utilitzar 
vegetació, tanques que poguessin servir alhora per jugar, o bancs per a adults. 
També combinava diferents tipus de paviment per separar les diferents àrees.

D’altra banda, aquests playgrounds no es destinaven només als nens. Era molt 
important que, de la mateixa manera que el joc dels nens s’integrava i es connectava 
amb l’entorn de la ciutat, la ciutat es relacionés alhora amb les estructures que els 
componien. 

De fet, Van Eyck considerava que el joc no havia de tenir límits dins la ciutat, la 
ciutat havia de ser un playground tota ella. Per això deia que el que més li agradava 
eren els dies de neu, quan tota la ciutat s’unifica sota el blanc convertint-se en un 
playground infinit i sense límits.

1948 
Aldo Van Eyck
Zaanhof Playground
Amsterdam, Holanda



4. 1960 - 1980: Moment àlgid del playground.
En el context del Baby Boom i de l’augment massiu de les ciutats, els 
playgrounds passen a ser necessaris, sobretot a les noves perifèries. Propostes 
molt atractives, escultòriques, realitzades amb nous materials industrials. 
(Group Ludic - Charles Forberg)

L’efecte del Baby Boom després de la Segona Guerra Mundial i l’assentament de la 
societat de consum converteixen aquesta etapa en el moment àlgid de la construcció 
de playgrounds. Els playgrounds eren necessaris, no només als centres de les ciutats 
sinó sobretot als nous barris perifèrics construïts en massa a causa de l’augment de  
població. 

Possiblement com una conseqüència d’aquest fet, a finals de la dècada dels 
seixanta, l’infant té un nou rol en la societat. Si fins aleshores no havia tingut cap pes 
en la vida pública, a partir d’aquell moment es va convertir en un objectiu polític, igual 
que la joventut en si mateixa. Encara que els infants no siguin una part activa de la 
societat, això ja no volia dir que no tinguessin una capacitat d’efecte sobre d’ella, ja 
que per primera vegada tenien la possibilitat d’expressar-se lliurement. 

D’altra banda, és l’època del moviment “Do-it-yourself” que promovia la implicació 
personal i l’ús de les habilitats pròpies en qualsevol aspecte de la vida quotidiana 
com una manera d’adquirir competències materials i de lluitar en contra de l’efecte de 
la societat de masses en la que no es produeix res amb les mans i on tota l’educació 
apresa a l’escola és en termes abstractes.

En aquesta direcció van les propostes de l’artista danès Palle Nielsen que, com hem 
comentat anteriorment, va proposar un Adventure Playground a l’interior d’un museu. 
A part d’això, ell i el seu grup d’activistes proposaven la construcció de playgrounds 
improvisats i il·legals en diferents parts de la ciutat, construïts amb materials 
trobat pel carrer. I així, va esdevenir natural que comunitats de veïns treballessin 
conjuntament i construïssin ells mateixos, amb materials reciclats, els playgrounds 
que volien als seus barris.

Als Estats Units, Robert Moses va abandonar el seu lloc en el Departament de Parcs 
i Jardins de Nova York l’any 1960 i això va permetre que finalment arribessin les 
noves idees desenvolupades a Europa la dècada anterior sobre el Joc Lliure.

Més o menys en aquest moment, l’empresa de joguines Creative Playthings es va 
especialitzar en el disseny i en la comercialització d’estructures de joc. 

És important mencionar aquesta empresa perquè Isamu Noguchi, que seguia 
intentant veure algun dels seus playgrounds realitzats, hi treballava, en aquell 
moment, com a assessor. D’aquesta manera, podia tenir un impacte real sobre la 
fabricació d’aquests espais.

A part d’això, l’any 1953, Creative Plaything en col·laboració amb el MoMA va 
organitzar una convocatòria dirigida a artistes, arquitectes i dissenyadors per a 
la realització d’escultures de joc. L’any següent, es va poder veure al MoMA una 
exposició en la que es van mostrar les 360 maquetes presentades al concurs i les 
propostes guanyadores realitzades a mida real.

Group Ludic:

El Group Ludic va ser un col·lectiu format l’any 1968 per un arquitecte, un escultor 
i un director de cinema. Proposaven playgrounds que normalment es localitzaven 
en les noves ciutat satèl·lit construïdes en massa als voltants de París. Durant els 
anys que van treballar junts, van fer més de 100 playgrounds però cap d’ells ha 
sobreviscut ja que una de les característiques principals de les seves propostes 
era que no eren fixes sinó que les estructures estaven fetes sempre per elements 
modulars que es podien agrupar, amuntegar entre si per crear estructures 
multifuncionals i variables.

Aquests elements eren sempre d’un material adeqüat per als nens que tingués una 
alta qualitat tàctil. Treballaven sempre amb nous materials com el metacril·lat de 
colors o l’acer inoxidable.

Proposaven formes geomètriques evitant l’ortogonalitat, per fer les estructures més 
dinàmiques. Per ells també era molt important produir elements que no duguessin 
a un patró de moviment o de comportament concret, sinó que volien fer espais 
complexos amb funcions no definides prèviament, amb possibilitats obertes d’acció. 
Per això desenvolupaven prototips i els provaven sempre amb nens abans de fer les 
propostes definitives, de manera que la forma final fos fruit del joc dels nens.

Així com Van Eyck integrava el joc en una estructura urbana densa, per tant, 
treballava amb molt pocs elements, molt simples i pràcticament invisibles que 
localitzava en els nuclis antics de les ciutats, el Group Ludic feia tot el contrari. Els 
seus playgrounds ignoraven completament l’entorn existent però estaven formats 
d’elements que despertessin l’imaginació.

Com que es localitzaven en les zones fredes i impersonals de les noves perifèries, 
el seu objectiu era crear un fort sentit del lloc estimulant la imaginació a partir 
d’estructures amb possibilitats narratives per tal de donar sentit a un entorn que 
encara no en tenia, que no havia estat viscut.

El Submarí, per exemple, localitzat per primera vegada a un poble de vacances l’any 
1969, era una estructura formada per espais esfèrics de poliuretà i poliester pintat de 
colors molt llampants que simulava un submarí. L’estructura integrava els elements 
d’un playground tradicional -com les construccions d’escalada, les zones elevades o 
el tobogan- en una estructura que feia referència a un entorn marí. De manera que 
en jugar es convertia la resta de la ciutat en el fons del mar.

1968 
Group Ludic
Sous-Marin
Diverses localitzacions, França



Charles Forberg:

Una de les propostes d’entre els projectes seleccionats en les convocatòries 
organitzades pel MoMA en col·laboració amb l’empresa Creative Playthings va ser  el 
Cypress Hill Playground a Brooklyn, proposta de l’arquitecte Charles Forberg.

Era un laberint format per diferents elements geomètrics de ciment disposats en un 
espai circular d’uns 21 metres de diàmetre. 

Estava format per dues parts diferents: 

La primera es componia de parel·lelepípedes de diferents dimensions disposats en 
l’espai de vegades més junts per tal de crear zones més denses o d’altres vegades 
més separats per crear zones més amples i espaioses. També hi havia zones en 
les que els blocs eren més alts i el cos es veia envoltat i submergit en el ciment i 
altres zones en les que els blocs eren més baixos i es podien escalar i així tenir 
més control i visió de l’espai. D’aquesta manera, Forberg volia oferir diferents tipus 
d’experiències. 

A la segona part hi havia tres àrees tancades. Una d’elles era una zona d’aigua, l’altra 
tenia elements per lliscar i la tercera era una zona d’escalada.

No hi havia elements d’un playground tradicional com un tobogan o un gronxador. 
Forberg considerava que construir el playground a partir d’elements abstractes era 
la manera de què els nens poguessin prendre les seves pròpies decisions, ja que 
l’abstracció duu més directament el joc a la fantasia i a l’acció.

Forberg estava molt influenciat per les propostes d’Aldo Van Eyck. Considerava 
que a partir de la construcció d’àrees de joc era possible tenir un efecte en la forma 
de percebre l’entorn dels habitants. El seu objectiu era proporcionar un espai en el 
qual els nens més petits poguessin jugar lliurement i sense necessitat de vigilància i 
protecció.

A part, el playground de Cypress Hill no estava delimitat per cap tanca, era un espai 
obert. I igual que en el cas dels playgrounds de Van Eyck, les diferents zones de joc 
es van delimitar amb diferents tipus de paviments.

Al centre del playground, hi havia una instal·lació de fanals que il·luminava tot l’espai 
de manera que a les nit pogués ser també utilitzat pels adults.

I encara que al començament totes les institucions que havien participat en la 
construcció d’aquest playground estaven molt satisfetes amb el resultat i fins i tot van 
guardar els motlles que s’havien utilitzat amb la idea de poder reproduir-lo en altres 
localitzacions, a la llarga es va veure com un espai massa dur per a ser una àrea 
de joc infantil. Així que actualment no existeix ja, i al seu lloc hi ha un playground 
compost per estructures de joc tradicionals i encarregades per catàleg que deu tenir 
el mateix aspecte que el de qualsevol altra part.

1967 
Charles Forberg 
Cypress Hill Playground
Brooklyn, Estats Units



5. 1980 - present: a partir dels 80’s la construcció de playgrounds específics 
entra en decadència a causa de la normativa pública i de l’augment de les 
empreses que els produeixen en massa. El context artístic és un espai que 
permet propostes alternatives. (Kompan - Superflex)

Exactament el mateix que va passar amb el Cypress Hill playground de Forberg, 
es va repetir amb pràcticament tots els playgrounds que hem explicat fins ara. Les 
normatives de seguretat es van anar fent cada vegada més i més estrictes alhora que 
van anar apareixent i agafant importància les empreses de distribució de playgrounds 
en massa. 

Kompan:

Kompan és una d’aquestes empreses. Va néixer l’any 1970 quan un artista, Tom 
Lindhardt, va veure que uns nens, en comptes de contemplar una de les seves 
escultures, jugaven a escalar-la. I a partir d’aquell moment va decidir que crearia 
una empresa per comercialitzar el seu propi equipament de joc. L’any 1992 aquesta 
empresa es va convertir en Kompan International A/S que va començar a exportar 
productes en massa per tot el món. 

Com aquesta empresa, n’hi ha moltes altres. Algunes com Richter Spielgeräte GmbH 
intenten produir estructures amb materials naturals que estimulin el cos d’una manera 
menys conduïda. Però la majoria, com Kompan, produeixen exactament les mateixes 
estructures tradicionals.

Però no són com aquelles estructures de ferro grans de finals del XIX, les d’ara 
són molt petites i simples, situades sempre a una distància considerable entre elles 
perquè el joc dels nens no es pugui descontrolar massa. Això és el que ja va fer 
Robert Moses en el seu moment. Les normatives de seguretat són tan estrictes que 
aquells tobogans de ferro i aquelles estructures de 4 metres o més en les que quinze 
nens es podien enfilar, siguin actualment impensables.  A part, són de materials més 
tous com fustes o plàstics i el terra es cobreix de moquetes de caoutchú o de sorra 
per evitar que els nens es facin mal si cauen.

Aquestes empreses juntament a les normatives de seguretat s’han carregat la 
possibilitat de pensar en la construcció d’un playground específic, no a tot arreu 
però sí a la majoria de països. Fer-ho no és impossible però sí exageradament car. 
Aconseguir els certificats de seguretat per una estructura única val molts diners, és 
molt més fàcil encarregar per catàleg equipament de joc a una d’aquestes empreses 
que ja compleixen la normativa i venen amb tots els certificats de seguretat. 

2018 
Kompan
www.kompan.com
Diverses localitzacions, 
tot el món

D’aquesta manera, hem arribat a la situació actual en què el mateix playground 
es pot trobar aquí a Barcelona repetit diverses vegades i a l’altra punta del món. 
Aquestes zones de joc prefabricades han aconseguit una forma de joc més segura i 
universal però menys natural. I el joc s’ha convertit en una experiència prefabricada 
en què es concedeix al nen la il·lusió de llibertat i de falta de supervisió. 

Superflex:

Les condicions del context artístic permeten algunes propostes com les de 
Superflex. Superflex és un col·lctiu format a Copenhague l’any 1993 que va proposar 
la instal·lació One Two Three Swing! a la Tate Modern de Londres el 2017. La 
instal·lació consisteix en una gran estructura tubular de la que pengen diversos 
gronxadors de manera que a partir de l’acció col·lectiva de gonxar-se es produeix 
l’energia per mantenir l’espai actiu tant durant el dia com la nit.

Superflex proposa el joc com una manera de produir energia. És a dir, es pensa 
el playground com un espai en el qual l’activitat col·lectiva de gronxar-se pugui ser 
productiva, com una manera de combatre l’apatia i la crisis econòmica a través de la 
diversió. En el cas d’aquest playground, que de fet potser no és un playground, es 
dona importància a l’efecte que té l’activitat i el moviment sobre l’entorn, no a l’efecte 
que l’estructura física té sobre el cos i a la seva relació amb el desenvolupament 
motriu.

L’esforç de propostes anteriors com les d’Aldo Van Eyck o del Group Ludic de 
construir estructures de joc específiques a les condicions del lloc han quedat 
oblidades. De la majoria d’aquells playgrounds ja no en queda res. D’alguns potser 
algunes parts. Però la majoria els van anar descuidant fins que van haver de ser 
reemplaçats per playgrounds encarregats per catàleg, perquè estaven en massa 
mal estat. En alguns casos, per sort, com que construir nous playgrounds així és 
pràcticament impossible i veient a la situació a la que s’ha arribat, hi ha institucions 
que els intenta restaurar per mantenir-los vius.

2018 Superflex
One, two, three Swing!
Tate Modern, Londres



6. Conclusió

A nosaltres el que ens hagués agradat de veritat és poder visitar en persona els 
playgrounds dels que hem parlat avui. Poder provar les estructures immenses de 
finals del segle XIX, trepitjar els paviments dels playgrounds de l’Aldo Van Eyck o 
fer una tombarella en les seves estructures de ferro. Passejar-nos pel Submarí del 
Group Ludic o tocar el ciment de Cypress Hill Playground a Nova York. Encara ens 
hagués agradat més poder veure realitzades les primeres propostes de Noguchi.

Però això no podrà ser, en lloc d’aquests espais trobem els playgrounds de plàstic, 
lletjos de Kompan per tot arreu. 

És per això que la manera que hem trobat d’apropar-nos el màxim possible als 
playgrounds que hem conegut al llarg d’aquesta investigació -que de fet són molts 
més dels que hem explicat- ha estat explicar-los de totes les maneres que hem 
pogut. La Melania i jo hem desenvolupat uns moviments associats a aquestes 
estructures i són els que ella a ballat aquí, l’Àlex els ha fet una música i jo he explicat 
el context històric i les idees que els motivaven.

En aquesta recerca en moviment sobre com les estructures de joc s’han inscrit en els 
nostres cossos i comportaments, hem partit de l’experiència personal en els espais 
de joc on vam aprendre a moure’ns d’una manera concreta relacionada, i alhora 
limitada, pel nostre context. El fet de jugar amb les estructures, contextos, materials i 
llocs d’etapes anteriors pot haver estat una manera d’expandir la nostra experiència 
del moviment, de definir i repensar els nostres hàbits.

Moltes gràcies.
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