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Història ballada del playground és una 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.

1. Presentació
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Els primers playgrounds	 van	 aparèixer	 a	 finals	
del segle 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, així 
com vigilar i protegir els nens dels perills de la 
ciutat.

Aquells primers playgrounds es componien 
d’estructures normalment de ferro, de vegades 
de fusta, sòlides i barates de construir que 
s’encarregaven per catàleg. Eren com gimnasos 
a l’aire lliure. Hi havia elements tan habituals avui 
en dia com els gronxadors, les balances o els 
tobogans. Però aquells playgrounds	de	finals	del	
XIX eren molt més grans que els que tenim ara, 
també més complexos. Cada estructura estava 
pensada per acollir molts nens. Quinze nens 
alhora es podien gronxar al mateix gronxador o 
tirar-se per un tobogan de 4 o 5 metres d’alçada.

2. 1880 - 1930: orígens del playground.
Els primers playgrounds són un producte de les ciutats 
industrials.
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Circulació i respiració, sang i aire

Al segle XVII, Willim Harvey descobreix que el cor impulsa 
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 s’ha de sanejar i d’higienitzar 
la ciutat per evitar que l’entorn sigui perjudicial per a la salut. 
[Carne y piedra, Richard Sennett]

Higiene i moral

Fins aquell moment, les ciutats s’havien construït seguint un 
ordre moral, però aquesta nova consciència del cos comporta un 
nou ordre basat en la higiene. 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, Jean-Daniel Pollet]

La ciutat es reestructura de manera que tot sigui visible. Els 
carrerons estrets i foscos dels antics barris medievals es consideren 
bruts, així que s’enderroquen per obrir grans vies de comunicació 
i nous espais públics ben amples en els quals els individus i les 
seves accions quedin a la vista de tothom. De manera que el 
control l’exerceixin els habitants els uns sobre els altres.
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Primers playgrounds

A finals del segle XIX i a principis del XX, es comença a legislar 
el treball infantil i es reflexiona sobre com han d’ocupar els infants 
el seu temps lliure. Apareixen les primeres escoles públiques i  
pedagogs com Johann Heinrich Pestalozzi (Suïssa 1746 - 1827) 
o Friedrich Froebel (Alemanya 1782 - 1852) 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 inventa el jardí escolar 
-Kindergarten-, i el sorral. I així és com es comença a conduir el 
joc per primera vegada.

Enmig de tots aquests canvis, apareixen els primers playgrounds. 
A mesura que la classe treballadora creix, incrementa 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 es considera higiènic -ni moralment 
correcte- que els nens juguin bruts i descontrolats en carrerons 
estrets i foscos amagats dels adults. Aquestes problemàtiques 
porten a la necessitat de destinar espais urbans a l’aire lliure al 
joc infantil.

Els primers playgrounds que es construeixen són iniciatives 
d’associacions privades, de famílies i comunitats preocupades 
per la seguretat dels seus fills. A finals del segle XIX, s’originen 
diferents moviments que ajuden a donar importància a la 
presència d’àrees de joc infantil a les ciutats fins que l’any 1903, 
a Nova York, es construeix el primer playground finançat pel 
Departament de Parcs i Jardins de la ciutat.
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Playgrounds i Grans Exposicions 

El tobogan, el gronxador, la balança i les construccions d’escalada 
són, des de l’origen, 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 aconseguit trobar cap text que 
faci referència explícita al seu origen. Aquesta falta d’informació 
ens ha portat a imaginar l’origen d’aquests tres arquetips que, 
tot i canviar de forma, de tamany o de material, es repeteixen i 
travessen aquesta història.

Ens hem intentat posar a la pell de les persones que podrien haver 
participat en el seu disseny i realització per entendre les decisions 
que es van prendre durant el seu procés de construcció.

Suposem, doncs, que aquestes persones subvencionen els primers 
playgrounds de forma privada, encarreguen el projecte a alguna 
empresa metal·lúrgica. Podem intuir que l’inversor és algú amb 
cert poder econòmic i que freqüenta el circ, el teatre, el parc 
d’atraccions, o que fins i tot ha passejat per alguna de les Grans 
Exposicions Universals.

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.” I una d’aquestes experiències 
insòlites eren les atraccions. [Parcs d’atraccions de Barcelona, 
Ròmul Brotons] 

Seria lògic suposar, doncs, que aquestes estructures d’oci siguin 
una referència important a l’hora d’imaginar per primera vegada 
uns espais enmig de la ciutat destinats al joc infantil, ja que sembla 
que hi ha molts paral·lelismes entre les atraccions més antigues i 
els primers playgrounds apareguts a finals del segle XIX.
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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.

És, doncs, 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.

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

Els playgrounds són una evolució dels parcs 
d’atraccions; una versió no mecanitzada i 
adaptada al dia a dia a la ciutat.

El tobogan sembla una versió reduïda de 
les atraccions de descens com la Muntanya 
Russa, que té origen a Rússia al segle XV en 
les anomenades Muntanyes de gel. Aquestes 
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 segle XIX es 
va comercialitzar la primera Muntanya Russa 
pràcticament com la coneixem actualment.

L’energia del motor que activa la Muntanya 
Russa, es fa amb el cos al tobogan per pujar les 
escales i impulsar-se pendent avall per tenir la 
sensació (encara que apaivagada) de caiguda.

El tobogan és una traducció de la idea de 
muntanya, una síntesi de la seva forma en 
un objecte. En sintetitzar la muntanya en una 
estructura, aquesta pot ser repetida a qualsevol 
lloc però amb cada traducció, se’n redueix també 
el seu efecte, la sensació.
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Gronxador

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 es representava en les festes de 
la primavera amb el ritual dels gronxadors. Aquest 
ritual simbolitzava l’entrada a la sexualitat de les 
noies joves que cantaven cançons obscenes 
enmig del bosc mentre es gronxaven.

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

A part, 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.
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Balança 

Les primeres atraccions es van originar separant 
els mecanismes de les màquines i dels aparells 
industrials de la seva utilitat o context per 
generar experiències físiques desconegudes. 
Alguns d’aquests aparells es reconeixen en el 
playground.

Les balances dels playgrounds, per exemple, 
recorden a una grua a l’hora que a una balança 
romana. De la mateixa manera, als parcs 
d’atraccions podem trobar la Talaya que funciona 
d’una manera semblant.

Els cavallets amb molles, per exemple, semblen 
una	 versió	 simplificada	 del	 Tiovivo.	 I	 el	 Tiovivo	
recorda al molí de sang. Segurament, molts 
nens, per divertir-se, pujaven sobre l’animal que 
donant voltes al molí movia el mecanisme de la 
mola convertint el blat en farina. Copiant aquesta 
estructura però amb cavallets de fusta va néixer 
el que actualment coneixem com el Tiovivo.

En els dos casos, el moviment proporcionar pel 
motor en l’atracció s’ha de fer amb el cos al 
playground.
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3. Nova York 1930 - 1940: la Gran Depressió. 
Els playgrounds que es construeixen busquen protegir, 
controlar, aïllar, homogeneïtzar la població en crisi.
Primeres propostes de playgrounds alternatius.

Robert Moses

L’any 1934 Robert Moses va agafar el càrrec de 
Parcs i Jardins de Nova York en el context de la 
Gran Depressió i amb el suport econòmic del 
New Deal. Va ser ell qui va construir els primers 
playgrounds	 finançats	 amb	 diners	 públics	 amb	
l’objectiu de controlar l’activitat infantil en un 
moment de crisi.

Als playgrounds que es van construir durant el 
seu mandat hi havia les mateixes estructures 
bàsiques que en els primers playgrounds de 
finals	del	XIX:	 tobogans,	gronxadors	 i	balances.	
També eren de ferro.

Moses va ser el primer que, per controlar l’activitat 
i l’emoció dels nens en jugar, va dividir les àrees 
de joc per edat i sexe, va reduir les dimensions 
de les estructures, les va separar al màxim entre 
elles i les va aïllar del context de la ciutat amb 
tanques. Així aconseguia separar els nens entre 
si en l’espai de joc i limitar les possibilitats de 
moviment del cos en relacionar-se amb cada una 
de les estructures.

Aquests playgrounds eren molt rígids i normatius, 
es basaven en l’estandardització i es produïen en 
sèrie, igual que els moviments que se’n derivaven.
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1930’s
Robert Moses
Central Park Playground
Nova York, Estats Units

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

Paral·lelament, l’artista Isamu Noguchi va fer 
les primeres propostes d’espais de joc com 
a oposició als playgrounds de Moses. Per 
desgràcia, aquestes propostes no es van arribar 
a realitzar mai perquè Moses no ho va permetre.

L’objectiu de Noguchi 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.

Proposava playgrounds simples i abstractes que 
no	definissin	un	ús	concret	per	tal	de	treballar	la	
potencialitat de l’objecte com una extensió del 
cos, donant la mateixa importància al tacte que a 
la vista i estimulant la creativitat.

Per això, en els seus primers models de 
playgrounds no hi havia estructures sinó que 
consistien, bàsicament, en intervencions en la 
topografia	de	la	ciutat	fent-la	d’aquesta	manera	
continuada	i	fluida	per	tal	de	promoure	el	sentit	de	
pertinença al lloc. Les accions derivades de cada 
estructura tradicional com pujar, lliscar, baixar, 
escalar o saltar s’integraven en la forma del nou 
terreny obrint l’àrea del playground també als 
adults, integrant el joc en les accions quotidianes 
de tots els habitants.
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4. Europa 1940-1960: Passada la Segona Guerra Mundial.
El playground esdevé la manera d’educar els nens en una 
societat democràtica, en un símbol de democràcia i de 
llibertat. Es proposa un tipus de joc lliure i creatiu que 
es resol en diferents estructures segons el context.

Després de la guerra es comença a pensar en 
una forma d’educació que ajudi a desenvolupar 
el pensament crític i la creativitat. És per aquesta 
raó que guanya importància el joc lliure que 
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. En aquest context, s’utilitzen 
els playgrounds com una manera de controlar 
la delinqüència infantil i com una eina per al 
desenvolupament d’una societat més igualitària 
i democràtica.

Jean Piaget 

El psicòleg i biòleg suís Jean Piaget (1896 - 1980) proposa que els 
humans no només som fruit d’una herència genètica sinó també 
del context que ens envolta. Tot i que naixem sense coneixements 
innats respecte a la realitat, no són únicament els adults els qui 
ens transmeten les informacions; sinó que construïm de manera 
activa noves interpretacions del món a partir de l’experiència 
personal. (Shafer & Kipp, 2007). L’activitat intel·lectual es fa amb 
l’objectiu de produir una relació equilibrada entre els processos de 
pensament i l’ambient. Així, Piaget posa de manifest per primera 
vegada que el desenvolupament motriu és fonamental per al bon 
desenvolupament intel·lectual. Així, els moviments espontanis 
del nen són uns gestos que són a la base de la comunicació.
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Carl Theodor Sørensen

L’any 1943, l’arquitecte paisatgista danès 
Carl Theodor Sørensen va inventar els Junk 
Playgrounds o “camps de deixalles per a jocs”, 
que consistien en espais abandonats utilitzats 
com a àrees de joc infantil.

El primer d’aquest playgrounds es va instal·lar 
en un solar abandonat 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. No hi 
havia cap estructura tradicional que conduís 
l’activitat de joc, sinó que hi havia llibertat total 
de moviments en un espai no urbanitzat amb 
possibilitat de descontrol absolut afavorint, 
d’aquesta manera, el treball en equip i convertint 
la idea de parc en un lloc participatiu.

Els nens construïen el seu playground segons 
les seves idees i gustos. L’accés al perill era real, 
per això els més grans ajudaven als més petits 
i els adults hi tenien l’entrada prohibida. Per a 
vigilar que ningú es fes mal, hi havia sempre un 
educador que els assessorava en el que volien 
fer.
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L’any 1946, ja passada la Segona Guerra Mundial, 
l’arquitecta, paisatgista i educadora infantil Lady 
Allen of Hurtwood va revisar els Junk Playgrounds 
de Sørensen localitzant-los en espais de 
diferents ciutats d’Anglaterra que havien quedat 
abandonats després dels bombardejos de la 
guerra. Els va anomenar Adventure Playgrounds. 
D’aquesta manera, aconseguia convertir aquests 
espais, que funcionaven com petits models d’una 
societat utòpica, en símbols de democràcia i d’un 
nou començament. No obstant això, aquests 
tipus de playground va anar desapareixent, ja 
que no s’integraven en el context i als veïns els 
semblaven lletjos i perillosos.

Finalment, el 1968, l’artista danès Palle Nielsen 
va proposar l’obra El Model, Un model per a una 
societat qualitativa, que donava una volta més 
a aquest tipus de playground. Per a humanitzar 
l’estructura rígida del museu, hi va instal·lar un 
d’aquests playgrounds i va convertir un espai 
convencional i no adaptat en una zona de joc 
lliure.

1945
Carl Theodor Sørensen
Empdrup Junk Playground
Copenhague, Dinamarca
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1948
Aldo Van Eyck
Zaanhof Playground
Amsterdam, Holanda
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Aldo Van Eyck

L’any 1947, l’arquitecte holandès Aldo Van Eyck 
va entrar al Departament d’Obres Públiques 
d’Amsterdam, posant una especial atenció a la 
construcció de playgrounds. Les seves propostes 
es realitzaven amb el mínim pressupost i es 
localitzaven en zones abandonades després de 
la guerra.

Va construir playgrounds oberts, delimitats 
únicament per vegetació, bancs o diferents tipus 
de paviment on hi havia el mobiliari que ell mateix 
dissenyava. Es componia de sorrals, estructures 
de metall per a tombarelles i peces cilíndriques de 
ciment per seure, escalar o saltar. Aquest mobiliari 
era molt bonic i pràcticament invisible, ja que el 
material de què estava fet quedava sempre a la 
vista, de manera que s’integrava perfectament 
en l’entorn. En aquests playgrounds	no	es	definia	
una forma de joc concreta però es proposava un 
tipus	d’activitat	controlada	i	reflexiva,	deixant	pas	
a l’avorriment i als moviments instintius que se’n 
podien derivar, estimulant la seva creativitat.

Van Eyck considerava que el joc no hauria 
de tenir límits a la ciutat, que aquesta hauria 
de ser un playground tota ella, tant per a nens 
com per a adults. Com quan els dies de neu la 
ciutat	s’unifica	sota	el	blanc	convertint-se	en	un	
playground	infinit.
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5. 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.

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, 
ja que 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	 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.

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.
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Group Ludic

El Group Ludic va ser un col·lectiu format l’any 
1968 a França que proposava playgrounds per 
les noves ciutats satèl·lit construïdes en massa 
als voltants de París.

Com que eren zones fredes i impersonals 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 feta de 
nous materials amb grans qualitats tàctils com el 
poliuretà o el polièster. Estava pintada de colors 
molt llampants i simulava un submarí. L’estructura 
estava composta per diferents elements modulars 
que es podien agrupar, amuntegar entre si, per 
crear estructures multifuncionals i variables i que 
alhora integrava els elements d’un playground 
tradicional -com les construccions d’escalada, 
les zones elevades o el tobogan. Feia referència 
a un entorn marí, de manera que en interactuar-
hi la resta de la ciutat es convertia en el fons del 
mar.
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1968
Group Ludic
Sous-Marin
Diverses localitzacions, França

1969
Charles Forberg
Cypress Hill Playground
Brooklyn, Estats Units
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Charles Forberg 

El MoMA en col·laboració amb l’empresa de 
joguines Creative Playthings van obrir una 
convocatòria per a la construcció d’àrees de 
joc infantil. La proposta de l’arquitecte Charles 
Forberg, el Cypress Hill Playground a Brooklyn, 
va ser la primera seleccionada.

Es tractava d’un laberint format per 
paral·lelepípedes de ciment disposats en un 
espai circular creant zones més denses o més 
espaioses que no estava delimitat per cap tanca. 
Aquests elements eren de diferents altures, de 
manera que, a vegades, el cos es veia submergit 
en el ciment i d’altres, en les que els blocs es 
podien escalar i es tenia visió de l’espai. Al 
mig del laberint, hi havia una zona d’aigua amb 
elements per lliscar. 

Forberg considerava que construir el playground 
a partir d’elements abstractes era la manera 
que els nens poguessin prendre les seves 
pròpies decisions, ja que l’abstracció duu més 
directament el joc a la fantasia i a l’acció. Al 
centre del playground, hi havia una instal·lació de 
fanals que il·luminava tot l’espai de manera que a 
les nits pogués ser utilitzat pels adults.

Encara que al començament totes les institucions 
que havien participat en la construcció d’aquest 
playground estaven molt satisfetes amb el 
resultat, a la llarga es va veure com un espai 
massa dur per a ser una àrea de joc infantil. Així 
que actualment ja no existeix, i al seu lloc hi ha 
un playground compost per estructures de joc 
tradicionals i encarregades per catàleg.
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6. 1980 - present: Decadencia
A partir dels anys 80 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.

Exactament el mateix que va passar amb el 
Cypress Hill es va repetir amb pràcticament 
tots els playgrounds	 que	 s’havien	 construït	 fins	
aquell moment. Les normatives de seguretat es 
van anar fent cada vegada 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 uns nens escalant una de les seves 
escultures. Així va decidir 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 produeixen exactament les 
mateixes estructures de sempre -com el tobogan 
o el gronxador- però fetes de materials tous com 
el plàstic i afegint moquetes de caoutchú o de 
sorra per evitar que els nens es facin mal si cauen.
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2018
Kompan
www.kompan.com
Diverses localitzacions, 
a tot el món

2018 
Superflex
One, two, three Swing!
Tate Modern, Londres
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Aquestes empreses juntament amb les 
normatives de seguretat s’han carregat la 
possibilitat de pensar en la construcció de 
playgrounds	específics,	no	a	tot	arreu	però	sí	a	la	
majoria de països. Fer-ho no és impossible però 
sí exageradament car. És 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	inclosos.

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

Superflex 

En aquest panorama, les condicions del context 
artístic permeten algunes propostes com les de 
Superflex,	 un	 col·lectiu	 format	 a	 Copenhague	
el 1993 que va proposar la instal·lació One Two 
Three Swing! a la Tate Modern de Londres el 
2017. Es tracta d’una gran estructura tubular de 
la que pengen gronxadors. A partir de l’acció 
col·lectiva de gronxar-se es produeix l’energia 
per mantenir l’espai actiu durant el dia i la nit. 
Superflex	pensa	el	playground com un espai en 
el qual el joc pugui esdevenir productiu, com una 
manera de combatre l’apatia i la crisi econòmica 
a través de la diversió.
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L’esforç de construir estructures de joc 
específiques	a	les	condicions	del	lloc	ha	quedat	
oblidat durant molt de temps. La majoria d’aquells 
playgrounds ja no existeixen. Estaven en tan mal 
estat que van haver de ser reemplaçats. Per 
sort últimament hi ha institucions que intenta 
restaurar-los per mantenir-los vius.

7. Conclusió
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La manera que nosaltres hem trobat d’apropar-nos als playgrounds 
que ja no existeixen ha estat explicar-los alhora des de la paraula, 
el moviment i la música. 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 relacionar-nos 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 de repensar els nostres hàbits.
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