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JUGAPatraix és un projecte fi nançat per::

“El que pot situar el joc en el seu degut lloc en la vida no és la mirada 
científi ca, lliure de passions, perquè l’acte de jugar no se sotmet, 
és una activitat indòmita, incerta, imprevisible, la raó mateixa de la 
seua fascinació. El tractament merament tècnic donat a l’assumpte 
s’encarregaria d’anul·lar la pròpia motivació per a estudiar-lo”

Alfredo Hoyuelos

Juliol 2022



JUGAPatraix és un projecte d’Innovació Social i Urbana coordinat per l’Escoleta El Trenet Coop. V. i Fent Estudi 
Coop. V., en el que col·laboren l’AFA de l’Escoleta el Trenet, l’ETSAV de la UPV i el Festival d’Arts de Patraix ,i que 
està fi nançat per l’Ajuntament de València. 

L’objectiu del projecte JUGAPatraix és analitzar i entendre com interacciona la xicalla entre 1 i 3 anys amb els 
elements urbans del barri amb la intenció de realitzar micro-intervencions d’acupuntura i hackeig urbà que di-
versifi quen i augmenten la relació dels infants amb l’espai públic a través del joc. La fi nalitat de JUGAPatraix 
és reivindicar les voreres, els carrers i els recorreguts quotidians com a espai lúdic que millore i enriquisca 
l’aprenentatge, el benestar i el joc espontani i lliure dels xiquets i xiquetes.

El camí traçat per arribar a aquest destí té TRES ETAPES. El present document recull les conclusions de la primera 
etapa del projecte.

La PRIMERA ETAPA, que s’ha desenvolupat de gener a juny, ha tingut com a objectiu descobrir EL PATRAIX DE LA 
INFANTESA i s’ha intentat entendre com veuen i vivencien les persones menudes l’espai públic a través d’una 
metodologia amb diverses eines d’observació, escolta, documentació i sistematització. 

Pel que fa a l’observació, s’han organitzat derives lliures amb un grup de xiquets i xiquetes pel barri, per tal 
d’analitzar la seua interacció amb l’espai públic de Patraix i els seus elements. A més, s’han recollit vídeos 
de les famílies, on es capten moments d’interacció amb els elements urbans, així com testimonis i converses. Per 
a complementar aquesta observació, es realitzen una sèrie d’entrevistes, per una banda, a les menudes, on se’ls 
pregunta què fan i què pensen del seu barri i de la ciutat i, per altra, a entitats que treballen amb infàncies de 
capacitats diverses i a persones investigadores al voltant de la infantesa i l’espai públic, per a entendre millor 
aquestes interaccions i com poder potenciar-les. A banda de tot això, es compta amb l’experiència de l’equip d’El 
Trenet que fa més de 40 anys que treballa amb la xicalla i amb el coneixement quotidià dels pares i mares de l’es-
coleta. Complementant tot això, el projecte ha participat en la reivindicació de la permanència d’elements del barri 
que són essencials per a la xicalla, com l’hort urbà de l’escoleta. 

Tots aquests aprenentatges s’han sintetitzat en diversos documents de conscienciació i visibilització com el Mapa 
de la Infantesa de Patraix, imatges i textos per a la refl exió i unes infografi es on es mostren les relacions i 
interaccions que es donen entre els elements de l’espai públic i els infants i que es poden consultar a la pàgina web 
del projecte www.jugapatraix.com i en aquest document.

També s’han fet enquestes a les famílies per a conéixer els seus recorreguts quotidians d’anada i tornada a El 
Trenet i un taller d’antropometria infantil per a obtenir les mesures dels xiquets I xiquetes d’El Trenet que ajuden 
posteriorment al disseny de les intervencions. 

Amb totes aquestes eines i activitats anem construint les ulleres de la infantesa amb les quals poder veure la ciutat 
des de la realitat i vivència de les persones menudes.

A més, el projecte vol posar aquestes ulleres a les persones adultes i per això s’han desenvolupat tallers com 
“Ciutat de Jocs” amb mares, pares, xiquets i xiquetes de quatre a dotze anys. Amb aquesta activitat vam explorar 
l’imaginari al voltant d’elements de l’espai urbà (papereres, bancs, fanals, arbres,...) a través d’eines lúdiques pro-
vinents del teatre d’improvisació. “El banc es transforma en... i persones xicotetes i grans entren en escena per a 
aconseguir que la resta de participants esbrine la proposta “... un cavall! Un vaixell! La cova d’una ratapinyada!”. 
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Per tal de mostrar a les famílies i al barri allò que estàvem fent, el dia 7 de maig va tindre lloc una jornada de convi-
vència i presentació del projecte dins del Festival d’Arts de Patraix. Es van exposar unes lones amb informació del 
projecte i unes imatges-collage acompanyades de textos on s’anava mostrant allò que anàvem descobrint durant 
aquesta primera fase d’anàlisi, així com el mapa de la infantesa que s’estava construint. Durant la jornada, que va 
anar acompanyada de música i danses gràcies a la col·laboració de Raquel Cruces, les famílies van poder participar 
incorporant al mapa nous llocs i elements que consideraven importants per a les xiquetes i xiquets. A més, entre 
els murals que es van pintar durant el Festival d’Arts de Patraix, el projecte JugaPatraix va col·laborar amb l’escola 
Humanista Mariner del barri per a la realització d’un mural en la tanca del centre realitzat per l’alumnat dels diferents 
cursos. 

Aquestes iniciatives d’implicació i conscienciació de les persones adultes continuaran en setembre amb una 
sèrie de converses obertes anomenades “Criança a la tassa” amb Felicitat Signes, la psicòloga de l’escoleta El 
Trenet, on es parlarà de pors, desafi aments i oportunitats que presenta la ciutat i el carrer per a reconvertir-se en un 
veritable espai de joc, experimentació i aprenentatge, en el lloc comunitari d’estança i joc que va ser en el passat i 
que es vol recuperar.

En aquest tram del camí, també hem desenvolupat activitats amb persones majors a través dels tallers “Joc i Me-
mòria” a l’Espai Rebombori i al Centre de dia d’Albors, on junt amb les persones més grans del barri vam recordar 
i jugar a alguns d’aquells jocs de carrer de la seua infància.

Durant la SEGONA ETAPA, que es desenvoluparà entre juliol i octubre, es farà el DISSENY de les INTERVEN-
CIONS d’acupuntura urbana d’acord amb les conclusions de la primera etapa. Com a suport al procés creatiu es 
realitzaran una sèrie d’entrevistes a experiències i propostes inspiradores vinculades al hackeig de l’espai urbà, 
al placemaking i al joc. Per a co-dissenyar les intervencions es comptarà amb la col·laboració de les famílies d’El 
Trenet, els comerços del barri i persones convidades expertes en hackeig urbà I joc. També llançarem un concurs 
d’idees per a estudiants i acabats de titular en l’Escola d’Arquitectura de València.

La TERCERA ETAPA serà el PROTOTIPAT, PRODUCCIÓ I TESTEIG DE LES INTERVENCIONS. Una vegada 
dissenyades, es farà el prototipat, producció de les intervencions i la instal·lació a l’espai urbà. De l’11 al 20 de no-
vembre se celebrarà el JUGAFest en Patraix on els xiquets i xiquetes podran testejar els dispositius instal·lats en el 
barri i en el seu mobiliari, per a avaluar el grau d’interacció que fan i els canvis detectats respecte a les dinàmiques 
anteriors. En aquest festival també es desenvoluparan multitud d’activitats per a la xicalla i els adults, comptant 
amb la col·laboració dels centres educatius del barri, els centres de persones majors, els comerços i els centres 
culturals del barri.

Tot el procés està sent documentat audiovisualment per Cris Centeno. I per descomptat, l’equip impulsor ens hem reunit 
sovint per anar engrescant el projecte i compartint la il·lusió comuna, els aprenentatges i els desbordaments del procés.



Els resultats que es mostren a continuació són la síntesi de l’observació i refl exió al voltant dels vídeos i de les 
derives realitzades amb la xicalla. Aquestes conclusions estan vives i continuaran nodrint-se al llarg del procés.

Es van dur a terme tres derives lliures. En totes elles, es fi xa un punt de partida des del qual començar a caminar 
i no es dona cap directriu a les persones acompanyants i documentalistes més que la premissa de no intervenir en 
el passeig del nen o nena tret que estiga en risc la seua seguretat. En la primera sessió, el passeig es va fer de 
manera individual, i cada xiquet o xiqueta era acompanyat per una persona adulta responsable i una persona que 
documentava la interacció. En la segona sessió es van fer grups de tres persones menudes que eixien de manera 
escalonada des del punt de partida fi xat, amb les persones adultes de referència i un documentalista. La tercera 
sessió es va fer en horari escolar, sense famílies i en un grup més gran. Participaren 8 xiquetes i xiquets acompa-
nyats de les educadores d’El Trenet i de quatre documentalistes.

El seguiment i observació de les derives es va fer a través d’una fulla d’observació prou oberta per a donar espai 
a diversos llenguatges d’enregistrament (més literari, més conceptual, més “objectiu”, més interpretatiu, més carto-
gràfi c, dibuixant, etc.), sempre sent conscient des d’on es fa el relat i anul·lant el judici d’allò que està bé-mal o del 
permés o no al voltant del joc.

CONCLUSIONS DE 
L’OBSERVACIÓ DE LA 
INTERACCIÓ DE LA XICALLA 
AMB L’ESPAI PÚBLIC



PER QUÈ ÉS IMPORTANT 
L’ENTORN FÍSIC DES 
DEL PUNT DE VISTA 
PSICOLÒGIC?

El tipus de relació que s’estableix amb l’entorn, amb el lloc on viuen i creixen, és molt important per a la construcció 
de la identitat. Les olors, sorolls, espais, llum, objectes... són les arrels que, juntament amb els aspectes constituci-
onals i l’entorn familiar, van conformant la identitat.

Com es vinculen amb l’entorn urbà? A través del joc. El joc, entre altres coses, és l’expressió del món intern 
de cada criatura, imprescindible per a elaborar les inquietuds i confl ictes universals dels infants (l’angoixa de se-
paració, l’exclusió, la rivalitat…) i les tensions psíquiques inevitables del creixement (omnipotència/límits, plaer/
frustració, dependència/autonomia…). És l’eina terapèutica que tenen per a recórrer les seues vicissituds emoci-
onals i poder transitar-les.  El joc és la clau que obri tots els panys, el pany del plaer, de la descàrrega, del movi-
ment, de l’aprenentatge, del coneixement, de la interacció amb els altres, de la comprensió intel·lectual, de l’afecte.

A més, a través del joc l’infant fa seu l’espai que l’envolta i per tant se seguritza. En l’entorn urbà les criatures poden 
o haurien de poder caminar, córrer, botar, trepar, explorar, descobrir, sorprendre’s, esbrinar i entendre “coses” i rela-
cionar-se amb les persones que l’habiten. 

Pensem ara en què és allò que té l’espai urbà? Què és el carrer? El carrer és...

- LLENÇ (recórrer amb els dits superfícies, parets, cotxes, vidres, bassalets d’aigua)

- SORPRESA / DESCOBRIMENT (tresors que es troben, una punta de cigarret, un palet, una fulla, un forat, un 
relleu en la paret, una caca de gos, una porta fosca de garatge que s’obri o es tanca, una sirena d’ambulància, una 
màquina taladradora del terra, un bassal...)

- ESPAI PSICOMOTOR tan important per a la seua autonomia (rampes, esglaons, reixes, baranes, pilons, mà-
necs...)

- LÍMITS  (cotxes parats o en marxa, voreres que no han de baixar, passos de vianants, portes que no poden tra-
vessar, eixides de garatge…)

- ESPAI DE SOCIALITZACIÓ que possibilita conèixer i relacionar-se amb persones del carrer, dels comerços o dels 
establiments. Les criatures saluden espontàniament, els adults somriuen i interaccionen amablement al vore’ls. Els 
infants són generadors d’alegria social.

En defi nitiva, l’entorn urbà conté tot el que conforma qualsevol espai educatiu, per què el desaprofi tem? 



QUÈ HEM VIST EN LES 
DERIVES?

CANVI EN LA MANERA DE TRANSITAR DE LES CRIATURES en eliminar l’actitud directiva de les famílies. Si 
l’adult manté una posició no directiva augmenta l’apego cap a ell.

MÉS CONSCIÈNCIA DE RISC i /o de perill en les criatures del que normalment els atribuïm.

Que les criatures es troben entre DOS CIRCUMSTÀNCIES APARENTMENT INAMOVIBLES: 

- Característiques de l’entramat urbà: voreres estretes, cotxes barrera, absència diversitat cromàtica, brutícia, 
soroll ensordidor, perill per cotxes en moviment, eixides de garatge, etc.

- Característiques de com recorren els espais els infants. Les criatures han de ser necessàriament acompanyades 
però innecessàriament amb presses, accelerons, estirons, en carro, sense que se’ls deixe parar, mirar, tocar… Esta 
manera de transitar l’espai és incompatible amb el desplegament natural de l’actitud lúdica i amb la possibilitat 
d’aprofi tar tot el que l’entorn urbà ens ofereix.

Aleshores podem dir que tot i que l’entramat urbà és com és, si canviem la manera d’habitar-lo, com hem fet 
en les derives, les criatures, juguen, riuen, generen situacions de plaer, interactuen amb les persones del carrer, 
exploren, aprenen, etc. És més potent la capacitat dels infants de fer lúdic l’entorn, si els deixem, clar, que les 
característiques poc adients de l’espai urbà.

A continuació es mostren els elements urbans i la manera en la qual interaccionen amb ells les xiquetes i xiquets 
d’1 a 3 anys, des del moment que comencen a caminar. Com s’ha dit abans, és un document en continua evolució, 
que va alimentant-se de converses i de la observació acurada de les persones menudes i les seues derives de joc 
lliure per la ciutat. 

De les conclusions estretes, s’ha conceptualitzat el JOC COM A …..

EXPERIÈNCIA ESPACIAL a través del cos, amb la qual s’interacciona amb els elements urbans i es comença a 
experimentar els plens, els buits, l’escala, la volumetria, el color, la temperatura, la perspectiva, els conceptes de 
còncau-convex, les cavitats, els límits i llindars, els estrenyiments, les ombres i penombres, etc.

EXPERIÈNCIA EMOCIONAL, on estan presents les emocions bàsiques (alegria, sorpresa, por, fàstic, etc.) i 
comencen a confi gurar-se les complexes (seguretat, frustració, curiositat, ansietat, etc.).

EXPERIÈNCIA COMUNITÀRIA individual o col·lectiva.

EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE, on descobrir, arriscar-se, reptar-se, conéixer els límits, etc. El joc com a eina 
d’experimentació i aprenentatge bàsica de la infància. 

EXPERIÈNCIA SIMBÒLICA. On es generen resignifi cacions i simbolismes propis des de l’imaginari i el relat.

EXPERIÈNCIA POLISENSORIAL Experimentació i descobriment a través del cos i la seua relació amb l’entorn 
espacial. 

                                                                                                ... QUE REQUEREIX TEMPS I ESPAI

COM INTERACCIONEN ELS XIQUETS I LES 
XIQUETES d’1 A 3 AMB L’ESPAI PÚBLIC?



L’AIGUA és dels elements amb els que més interaccionen. Es juga amb els tolls, l’aigua als forats i buits, l’aigua de 
la pluja, les fonts, safarejos, .... Les superfícies d’aigua permeten refl ectir-se, xafar-les i esguitar, mullar-se i mullar a 
la resta. A vegades no els agrada banyar-se i si la toquen ho fan a poc a poc. La presència d’aigua fa parar i ajupir-se 
per a tocar-la. S’agarren a les FONTS i ABEURADORS per a intentar accionar els mecanismes d’apertura i intenten 
beure i observen com ix l’aigua i mulla al seu voltant. De vegades intenten agafar aigua amb les mans o recipients 
per a després tirar-la.  

Un dels altres elements del carrer que més interacció genera són els COMERÇOS. Pel que respecta a l’aparador, té 
moltes qualitats que permeten el joc: refl ecteix, deixa vore dins, conté objectes que observar, assenyalar i comentar, 
permet vore les escenes i la gent de dins i l’entrada i eixida de persones amb les quals es pot interaccionar. Es creen 
històries sobre el que veuen dins de l’aparador i donen signifi cats al que es veu. S’ha de generar una confi ança 
perquè es decidisquen a entrar: que la persona adulta amb la qual van entre o que des de dins se’ls anime a entrar, 
jugant prèviament amb els límits de la porta i accedint a poc a poc. El vidre del aparador serveix per a recolzar-se 
amb les mans per a veure millor, donar suport als llavis i jugar amb el baf, recórrer i dibuixar amb els dits i les mans 
o colpejar. Normalment els comerços presenten algun graó que permet apujar-se, recórrer-lo, pujar i baixar, saltar, 
fer equilibris o asseure, així com rampes que pujar i baixar. Si hi ha obstacles en la vorera, paren, observen, toquen 
i intenten agafar-los (caixes de fruita i verdura, taules i cadires de bars, cartells expositors de gelats, pissarres, etcè-
tera). Degut a que les portes dels comerços sempre s’obrin cap a fora, normalment es genera un retranqueig de la 
línia de façana, conformant un espai previ on es pot estar, amargar-se o seure.

Toquen, acaricien i juguen amb els ressalts de les PERSIANES METÀL·LIQUES dels comerços o garatges quan estan tan-
cats, a causa del seu relleu i material. També els agrada el so que es produeix al colpejar-les o recolzar-se de sobte. 

Altre dels elements que generen molta interacció serien els ARBRES, les PLANTES, així com ALTRES ELEMENTS 
NATURALS. Toquen i experimenten amb la textura dels troncs, moltes vegades mentre donen voltes mantenint 
l’arbre com a eix. Fan equilibris amb les arrels que sobreïxen dels arbres grans i s’enfi len al tronc o branques dels 
arbres (o almenys o intenten). Paren i es detenen quan detecten l’ombra de l’arbre, sobre tot quan està molt defi nida 
o té moviment, així com també paren per la presència d’elements naturals al terra, com fulles, llavors, branques, 
fruits, pedres, pals, etcètera. Trepitgen les fulles caigudes i s’ajupen per a veure més de prop allò que els interessa, 
així com per tocar-los i agafar-los i després llançar-los, deixar-los caure o intentar guardar-los a les butxaques com 
tresors. Juguen a amagar-se si la dimensió del tronc ho permet o si hi ha tanques. Generalment es detenen a olorar 
les plantes quan se’ls indica.  

Els PORTALS són altres dels espais que generen dinàmiques diverses de joc. Per una banda, si el portal genera un 
espai previ per estar reculat de la façana i no disposa de tanca, es juga a entrar i eixir de l’espai del portal, així com a 
amagar-se o a tocar, agafar, estirar i observar els objectes o mobiliari que hi ha. Si hi ha escales, graons o diferència 
de nivells la interacció s’intensifi ca. Veure a persones dins o entrant i eixint genera curiositat, així com refl ectir-se 
als vidres del portal. És un espai en el qual poder parar i experimentar amb les textures, els objectes, l’ombra, ..., 
generant certa sensació d’intimitat al ser un espai fora de la vorera on hi ha un fl uxe de vianants constant. Si el portal 
disposa de tanca, es juga a pujar als barrots, ajudant-se dels detalls que presenten les reixes o s’intenta fi car el cap 
entre els barrots per veure què hi ha dins.

Les PORTES són elements que identifi quen i els fan parar. Agafen i estiren el pom i els mecanismes d’obertura. Si la 
porta és metàl·lica, de vegades es colpeja amb el puny cridant a algú. Si té cartells o dibuixos, es queden mirant-los, 
els toquen i els comenten. Quan hi ha reixa, o alguna cosa similar, intenten enfi lar-se, per tal d’aconseguir tocar algun 
altre element o accedir al vidre. Si les portes són de vidre, es recolzen amb les mans per a veure millor el que passa 
dins, recolzant els llavis i jugant amb el baf. Juguen amb la distància al vidre per a veure dins o per a veure el seu refl ex. 

En primer lloc, es presenten els ELEMENTS URBANS amb els quals més interaccionen 
i juguen els xiquets i les xiquetes. El text s’estructura segons el grau d’interacció, ordenat 
de major a menor interacció detectada.



El PAVIMENT ENRAJOLAT i l’ASFALTAT es contempla com a llenç de joc: es camina xafant o evitant patrons de 
colors, geometries, línies, ressalts, trapes d’instal·lacions, etcètera, generant desplaçaments en ziga-zaga o laberín-
tics. Poden saltar entre “illes” confi gurades per colors, línies, materials, fi gures o patrons diversos. Es trepitgen els 
senyals de Colecamins, trossos de menjar, fulles de plantes, comentant i preguntant per les coses que veuen. Paren 
i s’ajupen per veure més de prop allò que els interessa o per agafar alguna cosa. Les peces de paviment trencades 
o disgregades generen curiositat i s’investiga que hi ha baix, si es mou o si algun tros es pot utilitzar com a guix. 
Alguns dels objectes que es troben se’ls guarden com a tresors. A causa de la seua alçada, es genera una mirada 
molt pròxima al sòl que els permet observar tot allò que el confi gura. Les VORERES del barri són un espai des d’on 
s’observa el que passa: els comerços, els cotxes, les persones, els animals, etcètera. Normalment, caminen de dos 
en dos de la mà, de la mà del familiar o a soles. En moltes ocasions, la vorera s’entén com a espai lineal per a córrer 
i fer carreres si hi ha visibilitat i una “meta” defi nida. Es fan equilibris per la vorada o rastell, des d’on també se salta. 
Es donen voltes en les cantonades i als carrers per als vianants i on hi ha espai, poden jugar també a perseguir-se. 
Experimenten també amb donar voltes sobre elles mateixes fi ns a marejar-se.

Les PARETS i MURS que troben els recorren amb la mà, passant més temps tocant i acariciant si troben textures 
diverses, ressalts, escletxes, forats, cartells o elements que sobreïxen. Si el mur o la paret està trencada o presenta 
elements que sobreïxen, intenten grimpar-los. La presència de murals o graffi tis intensifi ca la interacció. Els agra-
da molt córrer a tocar la paret o mural i tornar. També, quan hi ha cartells, dibuixos o murals, es paren i els toquen. 
Juguen a identifi car que veuen dibuixat o a trobar elements recognoscibles (peix, conte, rostres, etcètera). Saluden 
si el que veuen l’identifi quen amb un personatge o animal. Les canonades i cables poden ser identifi cades com a 
animals, monstres, etcètera. Normalment, allò que veuen, ho comparteixen i comenten. També és molt comú que es 
recolzen als paraments verticals observant el que passa al voltant. 

Els GARATGES, tal com passa amb els portals, normalment, generen un eixamplament de l’espai de la vorera. 
Aquest espai pot estar tancat amb reixes o no, generant dinàmiques paregudes als portals, augmentant la interacció 
si l’accés al garatge presenta una rampa amb la qual juguen de diverses maneres. En general hi ha consciència 
de perill quan estan aproximant-se a les portes de garatges. Els interessa molt veure com entren i ixen els cotxes, 
sobretot quan va acompanyat de llums o sons d’alerta. Si el garatge està obert i detecten que fa eco, juguen a repetir 
paraules, sons o cridar. 

Els COTXES aparcats són elements que donen molt de joc. S’apropen, observen i toquen els elements cridaners 
o que sorprenen, com enganxines, textures, botons, ressalts, manetes, retrovisors, les matrícules, les rodes, etcè-
tera. Els agrada observar els refl exos, el color i els detalls. Juguen amb el refl ex en la carrosseria ja que provoca 
deformacions. Es recolzen als vidres per a vore que hi ha dins, comentant i inventant històries al voltant del cotxe. 
Si hi ha espai, juguen al pilla-pilla al voltant del cotxe. Quan el cotxe està en moviment, els crida l’atenció el soroll 
del motor, el clàxon i la música. 

Com s’ha vist amb les voreres, els GRAONS són elements molt utilitzats per a jugar. El graó representa una dife-
rència mínima d’altures que generen dos nivells diferents. Encara que siga estret, es pugen i intenten recórrer-lo 
o fer equilibris. Si es un graó adossat a una paret, fi nestra o aparador, normalment pugen i salten, o pugen, fan un 
recorregut lineal amb o sense ajuda i al fi nal salten al nivell més baix. De vegades pugen per a recolzar-se a la fi nes-
tra o aparador i veure millor que hi ha dins. Altres vegades simplement es pugen per a observar des d’altre nivell. Si 
l’ample del graó és menor de 10 cm, normalment necessita un suport per a mantindre’s dempeus. En graons amb 
un ample de més de 15 cm poden inclús asseure’s o tombar-se. 

Els ESCOCELLS els fan parar quan caminen per la vorera o juguen a anar esquivant-los. Salten dins de l’escocell, 
pugen i baixen, cap a dins i cap a fora i també s’asseuen en ell. S’ajupen per a veure més de prop allò que els in-
teressa (terra, fulles, branques, etcètera). Toquen, agafen, tiren, xafen amb els peus el que hi ha dins de l’escocell.

En les BARANES i APARCA-BICICLETES (sobretot els que tenen forma de U) passen per baix si caben, s’enfi len o s’en-
grunsen agafant-se per les mans. A més quan hi ha una seriació d’aparca-bicis fan ziga-zaga, donen voltes o corren entre ells. 
Toquen, s’agarren i recorren amb la mà el material de la barana o aparca-bicis. Si hi ha cadenes lligades, les agarren i estiren. 



La interacció amb les MOTOS i les BICIS aparcades es fa si la reconeixen i la vinculen amb el seu propietari, 
anomenant-la y personifi cant-la. Quan les reconeixen, les saluden i parlen amb elles. També s’apropen i toquen 
els mecanismes, els detalls o si porten algun element cridaner o que sorprén. Les motos en marxa criden la seua 
atenció pel so del motor, del clàxon o del tub d’escapament.

Si es creuen amb ANIMALS es paren per a mirar-los millor, observant-los des d’una distància que els faça sentir 
seguretat; en general els toquen si se’ls anima a fer-ho. Els assenyalen, generen diàlegs o els criden si els iden-
tifi quen o els crida l’atenció. Es creen històries i jocs al seu voltant. Si no els dóna por, els saluden, els coneguen 
o no. També els agrada reconéixer l’animal pel so que fa o reproduir-lo. Amb els bitxos o insectes, en general, els 
observen, s’ajupen per a tocar-los o agafar-los del terra.

S’ajupen o asseuen per a tocar, agafar i manipular la TERRA i el FANG. L’agafen amb les mans a grapats i la 
solten o la tiren. Si hi ha fang el xafen, juguen amb l’equilibri, salten per a esguitar, criden i comenten la sensació 
d’embrutar-se.

També s’interacciona amb altres ELEMENTS QUE ESTAN EN ALTURA com objectes, personatges i persones que 
els saluden o interpel·len des de les fi nestres o balcons. Assenyalen, saluden i parlen amb elements familiars per a 
ells i elles com el gall del penell, el lloro Bartolo o les campanes del campanar, generant un imaginari propi del barri. 
També es paren, assenyalen, i comenten allò que descobreixen al cel com els pardals o els avions. En general, 
assenyalen allò que està passant o veuen, i escolten si és una veu o un so.

La LLUM SOLAR, la seua intensitat, les formes que es generen, l’evolució del sol i de les ombres, les àrees il·lu-
minades i no il·luminades, generen múltiples dinàmiques de joc i relat. Assenyalen el sol i el que il·lumina, on dona 
o no dona. Observen, senyalen, xafen i salten les àrees de llum i ombra, jugant també amb els límits si són clars o 
cridaners. 

Els SONS del voltant fan parar si no estan molt immerses en un altre joc, assenyalant i comentant l’element que 
produeix el so si identifi quen la seua posició (campanar, avió, camions, pardals, alarmes, sirenes, vehicles de les 
obres, etcètera). Quan hi ha un soroll fort, els dona llibertat per a sumar-se al soroll cridant fort. 

Les RAMPES generen moltes dinàmiques diferents de joc. Segons la inclinació, juguen a pujar i baixar de diferents 
formes: lent, ràpid, cap endarrere, ... i ho fan caminant, corregent o rodolant amb tot el cos. Si la inclinació és molt 
pronunciada, pugen utilitzant mans i peus i intenten deixar-se caure com si fora un tobogan. També s’asseuen per a 
descansar i observar en diferents punts de la rampa.      

Pugen i baixen als BANCS de diverses maneres segons la diferència d’altura. Una vegada dalt, s’asseuen, tomben, 
observen o es mantenen en equilibri recolzant-se o agafant-se al respatller. Altres vegades passen o s’amaguen 
baix els bancs, si l’altura ho permet. De vegades es pengen o s’engronsen dels reposabraços. 

Els FORATS, les ESCLETXES i els EMBORNALS provoquen parar-se i ajupir-se per a investigar-los, jugant amb 
les mans i els dits posant-los dins i avaluant el perill. Comenten el que van descobrint, pregunten o relaten històries.

Donen voltes a PILONES, POSTES, FANALS i PILARS, agafant-se a l’element vertical per assegurar-se o al vol-
tant d’ell sense agafar-se. De vegades donen voltes fi ns a marejar-se. Els agrada també tocar i acariciar, recórrer la 
superfície del fust amb les mans, sobre tot si presenten textures diverses. També s’amaguen darrere si el diàmetre 
es prou ample, jugant a aparèixer i desaparèixer. Si aquestos elements apareixen seriats, juguen a fer ziga-zaga, o 
recorreguts i itineraris repetitius o laberíntics entre ells. Les PAPERERES, si deixen espai sufi cient al voltant, també 
son envoltades pel joc. Si tenen colors vius les assenyalen i les re-signifi quen amb simbolismes propis (gelat de 
llima, monstre, cap, ...). Si presenten relleus o textures s’apropen i les toquen. 

En les ESCALES es juga a pujar i baixar contínuament, saltar d’un graó a un altre baixant. L’altura dels graons de 
les escales urbanes o d’accés a espais tancats normalment tenen una dimensió entre 12-21 cm, que representa 
una altura excessiva per als xiquets i xiquetes més menuts. En aquests casos, l’escala es puja escalant, ajudant-se 



de tot el cos. També s’asseuen a diferents altures i els diferents graons permeten observar els nivells inferiors i el 
carrer de baix.

En els PASSOS DE VIANANTS tenen consciència del perill, i esperen a creuar-los de la mà o al costat de la persona 
adulta. En el pas de vianants intenten xafar o evitar el que està pintat, salten de unes àrees a altres (normalment 
de franja a franja pintada) Si el pas de vianants o l’àrea asfaltada presenta apedaçaments lineals (rases) o diferents 
textures i marques juguen amb la geometria, les formes i els límits que es generen.  

Si troben qualsevol ALTRE ELEMENT a peu carrer que no reconeixen o els crida l’atenció, es paren, l’observen, 
s’apropen, el toquen i els investiguen o pregunten i comenten. Provoquen molta curiositat els elements descontex-
tualitzats o que han aparegut al fem o al voltant dels contenidors. 

De la mateixa manera, es presenten les ACCIONS o FORMES D’INTERACCIÓ 
amb els elements urbans, ordenades de major a menor interacció detectada. 

Una de les primeres accions que fan els xiquets i xiquetes abans de qualsevol altra és PARAR. Una vegada han 
parat, normalment observen amb deteniment, avaluen i decideixen si actuen o no. Poden comentar els seus rao-
naments i assenyalar cap a on volen anar o allò que els ha fet parar. Paren més sovint si descobreixen elements 
que són nous per a elles i ells o que apareixen descontextualitzats. També paren més si hi ha elements o situacions 
que criden l’atenció o si hi ha obstacles en la vorera: caixes de fruita, taules i cadires de bars, cartells expositors, 
pissarres, etc. A les cantonades o canvis de direcció solen parar perquè ofereixen dos visuals i escenaris diferents. 
Altres elements que aturen la seua marxa serien les geometries i patrons de l’enrajolat, els buits i les escletxes, els 
elements d’aigua, les ombres, el so de vehicles, alarmes i campanes, així com els cartells, dibuixos, els colors, quan 
es veuen refl ectits,  algú que entra o ix, etcètera. També s’aturen per a buscar elements coneguts del barri en el seu 
lloc habitual (el lloro Bartolo, el gall del campanar, el carrer dels espantacriatures, etcètera) 

Junt amb el fet de parar, l’acció amb la qual més interaccionen amb l’espai públic i els seus elements és el TOCAR. 
Ho toquen i acaricien tot. És la seua eina d’investigació i descobriment preferida. Investiguen i avaluen amb les se-
ues mans i tacte els relleus, les textures diverses, la brutícia, les superfícies, els detalls, els mecanismes, etcètera. 
Experimenten si el material es disgrega o no, la seua temperatura, si fa mal tocar-lo o no. Qualsevol element del ter-
ra és susceptible de ser tocat i agafat. Es repten a elles mateixes i les adultes, avaluant si tocar allò o allò altre tras-
passa algun límit. Els agrada tocar i recórrer amb la mà les façanes, els seus elements i relleus mentres caminen, o 
recórrer i dibuixar amb els dits en les superfícies. També solen acariciar el tronc dels arbres o els elements cilíndrics 
verticals mentre donen voltes. Embrutar-se en tocar aigua, terra o fang, els agrada a molts, però també hi ha d’altres 
xiquets i xiquetes als que no. Els agrada PRÉMER mecanismes o dispositius, sobretot botoneres i interruptors.

Després de parar i tocar, OBSERVAR és altra de les accions més detectades. Com es deia abans, en general, es 
necessita un temps d’observar abans d’actuar, mentre s’avalua d’interacció a realitzar. Observen el moviment de la 
gent, els animals, els vehicles, els objectes, els arbres, l’aigua, etcètera. Es queden mirant com es comporta i que fa 
la gent i els cotxes, com apareixen i desapareixen a l’entrar a un comerç o garatge o al passar per darrere d’algun 
element urbà. Quan van en grup, poden interaccionar un a un, observant-se uns a altres, anant cadascú un passet 
més enllà en la tasca d’experimentació. La mirada pròxima al sòl permet detectar i observar tot el que hi ha a terra. 
També els agrada observar des de diferents nivells i el que hi ha darrere dels vidres, les reixes o dins dels comerços. 
Busquen en els murals de les parets, els agrada trobar (mira, un peix, un cotxe, el que siga) identifi cant el que veuen 
dibuixat o assignant-li un nou signifi cat.



Una altra de les accions que té la mà i els dits com a protagonistes és ASSENYALAR. Apunten cap a allò que iden-
tifi quen, que descobreixen o que els crida l’atenció o sorprén i fan partíceps a la resta assenyalant-lo. Assenyalen 
cap a on aniran abans d’apropar-se a allò que està passant o que estan veient. Apunten amb el dit cap al sol i tot 
allò que il·lumina, o quan identifi quen l’origen d’un so (campanar, avió, etcètera).

COMENTEN i comparteixen els seus raonaments, idees i descobriments. Generen relats a partir del seu imaginari 
i d’allò que veuen, escolten i vivencien al carrer i en la seua interacció amb la gent, els comerços, els animals i els 
elements urbans. Pregunten i comenten per allò que els sorprén o no coneixen. Comenten a mesura que van jugant 
i interaccionant amb els elements. Es creen històries sobre el que veuen darrere dels vidres (aparadors, cotxes, 
etcètera) donant signifi cats o resignifi cant el que veuen.

Altra de les accions d’experimentació preferides és la d’ENFILAR-SE als diferents elements urbans, aprofi tant els 
seus ressalts, buits, relleus, detalls, geometria, etc. Intenten grimpar els graons de les escales si resulten massa 
alts, els troncs dels arbres, les baranes, les tanques, els murs i qualsevol altre element que els permeta agafar-se 
i pujar. 

És habitual el joc de PUJAR I BAIXAR contínuament fent valdré les diferències de nivell generades per graons, 
rastells, escocells, bancs, rampes. A més ho fan utilitzant el cos de diferents formes i a diferents ritmes.

També DONEN VOLTES utilitzant un element vertical que fa d’eix o sobre elles mateixes, de vegades, provocant 
el seu propi mareig. També corren al voltant d’una àrea o geometria a terra, al voltant dels arbres, dels aparcabicis, 
d’elements seriats, etcètera, a soles o perseguint-se. En els accessos amb doble entrada, juguen a entrar per una 
banda i a eixir per l’altra, perseguint-se o observant com apareixen i desapareixen.

AGAFEN I ESTIREN multitud d’objectes, experimentant el pes, les dimensions respecte a les seues mans, si estan 
vinculats o es poden separar d’algun altre element. La seua visió pròxima a terra els permet vore i agafar qualsevol 
objecte o deixalla que troben. De vegades els tiren quan els han investigat i altres vegades se’ls guarden com a tre-
sors. Els interessen també els elements naturals que van trobant, com fulles, pedres, branques, la sorra o els bitxos. 
En els paraments verticals intenten agafar els elements que sobreïxen, els poms de les portes, els mecanismes i 
detalls de les reixes, ... També els agrada estirar les cadenes de les bicis, les plantes o qualsevol altre element que 
permeta fer-ho. Els agrada TIRAR, LLANÇAR o deixar caure les coses que han anat agafant. Els agrada agafar la 
sorra o la terra a grapats i soltar-la. També, si el volum i el pes ho permeten, intenten EMPENTAR i ARROSSEGAR 
elements i objectes.

Qualsevol petit desnivell és sufi cient per a SALTAR. Salten des de les vorades o rastells, des dels graons dels 
comerços i accessos, baixant les escales, dins dels escocells, damunt de tolls i àrees amb aigua o fang, esguitant. 
Salten entre els dibuixos que es formen a terra, de tapa en tapa d’instal·lacions, entre les taques, fi gures, geometri-
es, patrons i de línia a línia dels passos de vianants intentant no xafar el que no està pintat.

Juguen a XAFAR els colors, les geometries, els ressalts, les escletxes o forats que apareixen a terra. Trepitgen els 
senyals de Colecamins, trossos de menjar, fulles caigudes, les àrees de llum i d’ombra, l’aigua, el fang i el que hi 
ha dins de l’escocell. Juguen amb el lliscament que ofereixen certes superfícies pel seu acabament o perquè estan 
mullades. Igual que toquen amb les mans, xafen amb els peus com a forma de reconéixer i experimentar amb els 
elements que troben.

FAN EQUILIBRIS per la vorada o rastell de la vorera i en graons adherits a façanes i aparadors o que delimiten 
àrees enjardinades. També fan equilibris per damunt de les línies o traços més o menys lineals que es confi guren a 
terra, els apedaçaments en l’asfalt, les línies que marquen les ombres i sobre les arrels que sobreïxen dels arbres 
grans. Es mantenen en equilibri per aconseguir arribar a algun element que està a més altura, com el mecanisme 
de les fonts, poms, altres mecanismes, etcètera.



S’ASSEUEN en els desnivells com els que provoquen els rastells, escocells o graons o en el paviment, o a terra 
directament. En les escales i les rampes ho fan a diferents altures. També s’asseuen en elements a certa altura 
després d’enfi lar-los. 

S’AJUPEN per a veure més de prop allò que els interessa a terra, que pot ser qualsevol objecte, geometria, bitxo, 
forat, etc. També s’ajupen per mirar davall dels cotxes, de les obertures de persianes o portes, dels bancs, etc.

Són molt SALUDADORS. Saluden a les persones amb qui es creuen, les coneguen o no, i amb les persones que 
entren, ixen o estan dins dels comerços. Saluden als dibuixos si el que veuen l’identifi quen amb un personatge, ani-
mal o element conegut i als elements urbans que són familiars per a ells (el gall del campanar, el lloro Bartolo, algun 
pardal, l’avió, etcètera) També saluden a les motos i les bicis si saben de qui són, afegint el nom de l’amo o l’ama.

ESCOLTEN els sons que els envolten si no estan molt immerses en un altre joc. Els crida molt l’atenció el soroll de 
les alarmes, el clàxon o la música dels cotxes, els vehicles anant cap enrere, els avions, les campanes, els animals 
i tots aquells sons provinents de les obres i dels seus vehicles. També escolten els sons que provoquen quan xafen 
o toquen o quan colpegen persianes metàl·liques o altres elements que produeixen so.

CRIDEN quan corren o es persegueixen, o quan alguna cosa els sorprén, els espanta o els mulla. De vegades 
criden per a sumar-se i acompanyar quan el soroll és molt fort. Criden per a comunicar-se amb allò que està al cap-
damunt, com persones a les fi nestres, el gall del campanar, els avions, els pardals, etc. Si en passar per un garatge 
obert detecten que fa ECO juguen a repetir paraules, sons o a cridar.

CAMINEN seguint patrons de colors, línies o geometries, i encara que un element siga estret, intenten recórrer-lo 
o passar per damunt. Poden anar de dos en dos de la mà, de la mà d’una persona adulta de referència o a soles, i 
els agrada experimentar amb diferents ritmes de pas, superfícies o inclinacions. De vegades es desplacen fent ZI-
GA-ZAGA seguint patrons o geometries a terra o per a no trepitjar les tapes de registre de les instal·lacions. També 
fan ziga-zaga entre elements com les pilones o els aparcabicis en U. Si hi ha visibilitat i espai sufi cient a les voreres 
o àrees per a vianants els agrada CÓRRER. 

S’AGARREN a diversos elements, com barrots i reixes, per a intentar pujar-los o aconseguir arribar a un element a 
més altura, com els dispositius d’obertura de l’aigua en les fonts. 

Juguen amb el REFLEX de les superfícies, espills o vidres dels comerços, les portes, els portals, els cotxes apar-
cats, els tolls, etc. Els agrada quan el refl ex provoca deformacions, jugant amb la distància i la posició respecte a 
la superfície.

Juguen a AMAGAR-SE darrere d’elements com columnes, troncs, tanques, darrere de les cantonades, en els por-
tals o en qualsevol element que els permeta fer-ho, apareixent de sobte o deixant-se descobrir. 

PASSEN PER BAIX d’elements, com bancs, aparcabicis en U, baranes o tanques baixes, xorros d’aigua, etcètera.

Els agrada jugar amb els LÍMITS que represente les portes o els llindars. També els agrada EIXIR-ENTRAR contí-
nuament de comerços o portals, passant de l’exterior a l’interior, o entre espais de diferents característiques. 

De vegades es TOMBEN en graons, bancs, a terra o en espais amb l’amplària sufi cient per fer-ho. En les rampes 
es tomben i es deixen caure si el pendent ho permet. 

Es BALANCEGEN I ENGRONSEN en aparcabicis en U, als reposabraços dels bancs, a les baranes o a les tanques 
baixes que ho permeten.

De vegades es paren a OLORAR, generalment quan se’ls indica o quan identifi quen olors intenses.
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La versió interactiva d’aquesta infografi a es pot consultar en el web del projecte www.jugapatraix.com



#JUGAR PER A ESTAR I SER ARA. Els xiquets i xiquetes de zero a tres anys no estan preparant-se per a ser una 
persona futura, sinó que la seua existència en aquest moment vital té valor en sí i és necessari legitimar-los 
com a subjectes de drets urbans. Les persones menudes juguen per a estar i ser ara, per a obtenir una profunda 
comprensió de l’espai que els envolta, habitant-lo i convertint-lo en cartografi a pròpia i en lloc emocional i corporal. 
“El joc es converteix en el motor transformador i activador de les interaccions entre els xiquets i l’espai”

#TEMPS #BARRI #VERD Els xiquets i xiquetes de Patraix ens han ensenyat que el primer que hauríem de fer a l’espai 
públic és parar i observar. Prendre temps per a jugar i repetir una vegada darrere l’altra la mateixa acció si resulta 
divertida, perdre temps i reconvertir les voreres i els recorreguts quotidians en llocs d’estança, trobada i joc. Això implica 
reduir el nostre ritme per responsabilitat cap a la xicalla. També hem aprés la importància dels comerços de proximitat 
per a diversifi car la seua experiència urbana. Resulta tremendament suggestiu poder fer una defensa de les xarxes de 
proximitat i barrials des del punt de vista de la infància i del joc. Junt amb els comerços, l’experiència ens ha ensenyat 
la importància de la presència d’elements naturals a l’abast de la infantesa, com a generadors de benestar i diversió.

#TRANSGRESSIÓ. Les persones menudes transgredeixen l’ús esperat dels objectes quotidians i urbans. “El 
xiquet reconstrueix una vegada i una altra el sentit del què es proposa, de manera que des d’un mateix punt de par-
tida, arribem a punts molt distants, perquè la capacitat dels xiquets de 0 a 3 anys de viatjar per l’experiència és major 
que a qualsevol altra edat. La cadira deixa d’assimilar-se al concepte de cadira unívocament per a donar cabuda a 
noves interpretacions, i l’acció vincula nous signifi cats a l’objecte”. 

#INACABAT #INDEFINIT. En aquest sentit, cal valorar allò urbà inacabat, perquè deixa opció a l’atzar i al risc. El 
territori és lloc i objecte de jocs. “L’entorn habitat està ple d’espais indefi nits, intersticials, oberts, interpretables 
com un quadre inacabat”  Els solars en obres, els descampats, una casa en ruïnes, un mur a mitjà derruir..., són 
escenaris tremendament suggestius.

#JUGAR AMB ALTRES. El joc lliure amb altres nens és necessari per a aprendre a adaptar-se, a relacionar-se. 
A través del joc aprenen a interpretar la realitat, comencen a relacionar-se amb l’entorn físic, assagen conductes 
socials, aprenen i consensuen regles, regulen el seu comportament i adquireixen empatia. El joc és el principal mo-
tor de desenvolupament en l’àmbit motor, cognitiu, emocional i social. “L’emoció actua com alguna cosa que fl ueix, 
recorre i uneix al grup. Sense necessitat de parlar entre els xiquets, es creen dinàmiques de grup, es realitzen les 
mateixes accions. Cada xiquet participa en l’acció comuna, en l’experimentació sobre l’espai, de forma compartida”.

#SALUT #FELICITAT. El joc actiu al carrer, segons la Societat Catalana de Pediatria, augmenta l’activitat física i 
mental, reduint el sedentarisme, el risc d’obesitat i el pantallisme i els seus efectes. A través del joc s’adquireixen 
habilitats emocionals que són necessàries per al seu correcte desenvolupament i es disminueix l’aparició d’ansietat, 
depressió o el TDH. Els carrers i les voreres d’una ciutat no són simplement espais de pas, sinó la millor sala de 
psicomotricitat imaginable. A més, com es deia abans, la presència de xiquets i xiquetes al carrer genera felicitat 
i és un indicador de barris diversos, saludables, segurs i de la presència d’un teixit comunitari fort.

#CONTAMINACIÓ #MOBILITAT. Tots aquests efectes benefi ciosos es multipliquen si el joc es fa a l’exterior en contac-
te amb espais verds i elements naturals. Però, són les condicions ambientals de la nostra ciutat adequades per al joc? 
Segons la Societat Catalana de Pediatria, més del 40% de les malalties ambientalment relacionades recauen en els me-
nors de 5 anys, tot i que els menors de 5 anys representen menys del 12% de la població mundial. Les característiques 
dels nens els fan especialment vulnerables. Les persones menudes no són adults petits. Els nens i nenes mengen 
més, respiren més i beuen més aigua per quilo de pes que un adult i, per tant, reben més contaminació per quilo de pes 
que un adult. Per a contrarestar aquesta situació, s’hauria d’introduir més verd i elements naturals als nostres carrers, 
però sobretot, hauríem d’assumir la nostra corresponsabilitat en l’urgent canvi del model de mobilitat, exigint i col·la-
borant en la reducció de la massifi cació i omnipresència de cotxes i motos ocupant i circulant per l’espai públic.

4. EPÍLEG

* Totes les cites en cursiva que apareixen en aquest apartat són de CABANELLAS, I. ESLAVA, C. (2018): Territorios de la infancia. Diálogos 
entre arquitectura y pedagogía. Barcelona. GRAÓ.



S’han analitzat els RECORREGUTS QUOTIDIANS d’anada i tornada a El Trenet. Les famílies de l’escoleta han di-
buixat en un plànol els seus trajectes de manera individual. Aquest treball s’ha digitalitzat i tots els recorreguts s’han 
unit en un mateix dibuix, donant com a resultat les imatges que s’inclouen a continuació.

Amb els recorreguts de les famílies cap i des d’El Trenet aconseguim dibuixar pràcticament tot el barri de Patraix. 
L’alumnat que acudeix a l’escoleta ve de totes les direccions, pel nord pel sud, per l’est i per l’oest.

Tot i que moltes famílies recorren part del barri de Patraix per a arribar a l’escola, passant per la plaça i pels carrers 
del voltant, un nombre considerable arriba des de l’altra banda de l’avinguda Pérez Galdós. És per això que el carrer 
Conca, tant des del nord com des del sud, és una de les vies més freqüentades a l’anada i a la tornada.

Cal remarcar també les diferències entre els recorreguts d’anada al Trenet i els de tornada. Es comprova que les 
anades són molt directes i la diversitat de recorreguts es redueix. A l’eixida de l’escoleta, on els temps ja no marquen 
tant, la diversitat augmenta i apareixen nous recorreguts, molts d’ells associats a l’estada en els parcs del voltant.

ELS SEUS 
RECORREGUTS 
QUOTIDIANS





EL MAPA DE LA INFANTESA



“Des de la seua invenció moderna com a continent segregat i exempt, 
la infància i els seus habitants han aparegut condemnats a una margi-
nació generalitzada. En el món, però en tants sentits fora d’ell, sense 
drets, sense intel·ligència complexa, sense veu, sense sexualitat, sen-
se tot allò que faria d’ells éssers complets, les persones considera-
des menors – i per tant menys- han sigut abocades a pul·lular la seua 
presumpta simplicitat per un univers perifèric i estrany que no ha sigut 
reconegut sinó com un jaciment arqueològic en què trobar la gènesi i 
rastres de la nostra edat de plenitud. És curiós que l’antropologia, la 
pretensió de la qual ha sigut sempre la d’escodrinyar en la versatilitat 
humana en tota la seua amplitud geogràfi ca i històrica, no s’haja ocupat 
a penes d’estudiar la vida social dels xiquets.

Reinfantilitzar els contextos de la vida quotidiana. Reinfantilitzar en el 
sentit de restaurar una experiència infantil de l’urbà – l’amor per les 
cantonades, les pollegueres, els descampats, els amagatalls, les troba-
des fortuïtes, la dislocació de funcions, el joc -.

Què és el carrer, com a domini infantil, i per tant, domini en última ins-
tància indòmit? Com per als amants, els poetes i els conspiradors en 
general – els seus parents pròxims-, l’espai del xiquet està tot ell fet 
de fl uids, ones, migracions, vibracions, gradients, llindars, connexions, 
correspondències, distribucions, passos, intensitats, conjugacions… El 
treball que sobre l’espai quotidià operen les pràctiques infantils funci-
ona com una fabulosa màquina de desestabilització i desmentiment 
de qualsevol cosa que poguera semblar-se a una estructuració sòlida 
dels llocs i les connexions entre llocs. Els llocs passen a servir per a i 
a signifi car altres coses, i d’un espai de posicions es transita a un altre 
tot ell fet de situacions”.

Pròleg de Manuel Delgado en CABANELLAS, I. ESLAVA, C. (2018): 
Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía. Bar-
celona. GRAÓ.

El joc és la clau que obri tots els panys


