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Pròleg

Encara que sembli que no pugui haver-hi relació entre la cuina i el joc, 
de fet, el joc no és en absolut aliè al nostre ofici o, si més no, a una 
certa manera d’entendre el nostre ofici. Sense anar més lluny, se m’acut 
que Juan Mari Arzak sempre diu que continua sentint-se un nen, fins a 
aquest punt per a ell la cuina és tan estimulant com un joc.

Nosaltres mateixos ja vam fer servir el joc perquè el comensal hi 
experimentés. En una recepta de 1996, El plat de les espècies, servíem a 
taula, en un plat rodó, una gelatina de poma, sobre la qual, al lloc de 
les hores d’un rellotge imaginari, hi havíem col·locat dotze espècies 
diferents. Al costat del plat portàvem a la taula un quadernet on hi havia 
descrites les dotze espècies… sense especificar-ne l’ordre. Així, cada 
taula abordava el plat en qüestió com més li plaïa: apostant, analitzant 
cada espècia, jugant a endevinar…

En aquella època estàvem investigant el que vam anomenar el 
sisè sentit, que no era altra cosa que introduir en un plat ingredients 
que no fossin tangibles, comestibles, però que sumessin suggeriments 
al resultat final: el joc, per descomptat, però també la sorpresa, la 
provocació, la ironia, la memòria de la infància… En alguns casos, com 
en aquest rellotge de les espècies, l’experiència no sensorial (el joc 
mateix) era tant o més important que els estímuls gustatius.

El joc és fonamental per a imaginar, que és un primer pas o una de 
les portes d’entrada a la creació. Utilitzar-lo com a eina per a crear és 
tornar a un estadi en què un està net de prejudicis, conserva la frescor 
de la infància. I el curiós és que, sent conscients de la importància del 
joc, conèixer aquest llibre meravellós ha estat com si se’ns hagués encès 
una bombeta: entre les iniciatives que estem duent a terme des de fa uns 
anys entorn del coneixement i la innovació, es troba un glossari que ens 
ha d’ajudar a aprofundir en tot aquest món apassionant, ja que llegint 
aquest treball fantàstic de Priscilla Vela ens hem adonat que, al costat de 
termes com crear, innovar, imaginar, decidir, organitzar, descobrir, analitzar i 
percebre, ens faltava aquesta paraula que, l’experiència ens ho demostra, 
ha estat tan important en la nostra trajectòria: jugar.

És que ho donem tan per fet que no ens n’havíem adonat? En 
realitat, el joc mereix un aprofundiment com a mínim tan important 
com els termes que acabo d’esmentar. Encara més, diria que, per ser 
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Hola! Em dic Priscilla i soc la veu que llegireu en aquest llibre.
Tota la vida he estat secretament obsessionada per no oblidar-me de 

jugar. I tota la vida això m’ha fet sentir rara. Molt rara. Extraterrestre.
Vaig créixer jugant, envoltada de natura. Quan fos gran volia ser 

«assistenta» i «analfabeta» perquè, segons la meva àvia, això seria el 
que em passaria si no anava a l’escola i jo estava ben convençuda que 
no hi volia anar. La meva mare, una dona molt artística i avançada al 
seu temps, em va donar una enorme llibertat creativa des que era molt 
menuda: em va ensenyar a fer tota mena de coses amb les mans. Des 
que tinc memòria, vaig tenir a l’abast tot tipus de materials «de debò». 
Però sembla que jo tenia un talent amb el qual ella no podia guiar-me: 
des que vaig néixer m’hipnotitzava la música i a mesura que creixia me 
n’anava envoltant allà on anés. A desgrat meu, quan tenia cinc anys ens 
vam traslladar a Madrid, vaig començar a anar a l’escola i a classes de 
solfeig… A partir de llavors tot es va desencadenar inevitablement en 
una carrera d’elit que implicava moltíssima disciplina, milions d’hores 
de perfeccionament i una competitivitat brutal. Als quinze anys ja 
anava a una escola d’alt rendiment; als divuit vivia sola, amb una beca, 
a Londres, i als vint-i-tres vaig aconseguir la feina que havia somiat 
sempre: una orquestra simfònica. Tenia una vida increïble, tornava a ser 
a Espanya, viatjava moltíssim, era independent i guanyava diners fent el 
que més m’agradava del món.

Paradoxalment, de seguida vaig deixar de jugar amb la música. La 
professió que havia triat implicava un perfeccionisme gairebé malaltís 
que només deixava espai per a la creativitat quan tota la tècnica estava 
absolutament controlada. Per poder arribar en aquest punt de llibertat, 
hi calien mesos de feina i gairebé mai no els tenia.

Però, sense adonar-me’n, sempre havia portat una doble vida. La 
meva obsessió per no oblidar-me de jugar equilibrava la balança i, 
quan no estava tocant, només em dedicava a jugar i a crear: pintava, 
interactuava amb la natura, cuinava, feia coses amb les mans, jugava 
amb l’espai decorant habitacions, llegia i investigava moltíssim sobre 
temes aparentment allunyats que m’encuriosien, experimentava amb 
coses que em cridaven l’atenció, organitzava unes festes temàtiques 

Introducciófidels al que ens ha caracteritzat al llarg de la nostra carrera, el joc ha 
de ser un far, un recurs continu, una actitud, en definitiva. I aquest és 
un dels valors, entre molts d’altres, d’aquest llibre esplèndid amb què 
l’autora ens sedueix, ens encanta i ens fa jugar i amb el qual el lector 
descobrirà de quina manera el joc és una de les portes principals i més 
excitants per crear.

Priscilla, moltes gràcies per obrir-nos aquesta porta.

Ferran Adrià
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genials on cuidava tots els detalls de l’ambient… Aquestes aficions, els 
meus «100 llenguatges», havien sobreviscut des de la infància i havien 
anat evolucionant de manera natural, però per a mi això no havia estat 
mai una pèrdua de temps, sinó una necessitat vital: si no ho faig, no 
estic bé.

Quan vaig convertir-me en mare, va esclatar tot com el big-bang. Va 
girar-se, literalment: el que duia a dins va sortir enfora. Conjuntament 
amb el Bitxet, van emergir al món físic altres coses que es devien 
haver estat gestant dins meu durant moltíssims anys. Tota aquesta 
bomba la vaig viure enmig d’un exili voluntari (per amor), en un 
hivern que semblava etern, sense tribu, sense parlar la llengua d’allà. 
Va ser duríssim i, alhora, d’una bellesa sublim. El Bitxet era una bebè 
extremadament exigent que no em deixava fer res de res. La meva vida 
es va aturar en sec. Silenci total… Només sentia el Bitxet plorar en bucle 
i em semblava que m’estava tornant boja. Per evitar-ho, em vaig centrar 
a desxifrar què li passava, que ens passava… i així vaig desaprendre tot el 
que creia que sabia sobre els bebès i les criatures. Vaig començar a confiar 
cegament en els meus instints, en el que veia, escoltava i sentia jo, no en 
el que em deien… Des d’allà llegia, buscava informació, la contrastava 
i ho experimentàvem fins que trobàvem la nostra manera pròpia de 
funcionar.

Aquells primers mesos van ser tan reveladors que vaig decidir 
començar un blog per compartir el que anava descobrint amb altres 
mares que estiguessin en una situació semblant a la meva i no trobessin 
informació. En vaig dir «Mamá Extraterrestre», no podia dir-se d’altra 
manera. El blog va anar creixent amb el Bitxet i els continguts van 
trobar l’epicentre en el joc i la creativitat. Com que sempre he sigut 
extremadament curiosa, continuava llegint moltíssim, buscant respostes 
i anomenant coses que jo intuïa que havien d’existir. Així, vaig anar 
interioritzant i aplicant a casa, a la meva manera, el que m’inspirava de 
Montessori, Pikler, Waldorf, Reggio Emilia, Summerhill, Stern i Rebecca 
Wild, entre molts d’altres.

Un dia, investigant sobre els minimons i el material de joc no 
estructurat, vaig arribar a un text universitari en anglès d’un tal 
Nicholson. Es deia «La teoria de les peces soltes» i formava part d’un 
curs de disseny i arquitectura. En llegir-lo em va explotar el cap. La 
teoria posava sota el mateix sostre moltíssimes de les idees boges que 
havíem estat provant a casa, alhora que abraçava molts dels conceptes 
pedagògics que havia estat aprenent els mesos anteriors. Sobretot, 

ressonava amb Reggio Emilia, una filosofia pedagògica d’Itàlia basada 
en les relacions i l’art que em té enamorada. Més que una teoria era una 
utopia que començava revisant la nostra mirada cap a la infància. Vaig 
decidir traduir-la al castellà per fer-la accessible al món de parla hispana, 
vaig contactar amb diversos fabricants internacionals de joguines de 
final obert per demanar-los la seva col·laboració (veureu moltes de les 
seves peces soltes al llarg del llibre i després surten tots als agraïments) i 
vaig escriure un seguit de posts en què vaig desenvolupar el tema. Així va 
començar el projecte #piezassueltas en el blog i en les xarxes socials.

Paral·lelament a tot això, vam tornar a viure a Espanya, on vaig 
recuperar el temps perdut amb la meva amiga Merche, que, casualment, 
s’havia convertit en mare alhora. En Martín i el Bitxet es porten tres 
mesos exactament. Amb ella havia anat compartint des del principi totes 
aquestes inquietuds sobre com ens estava transformant la maternitat, 
pràcticament havíem estat experimentant el mateix amb les criatures 
en la distància i estàvem ansioses de trobar-nos per jugar tots plegats. 
De seguida vam començar a quedar per fer sessions de joc. La Merche, 
fotògrafa de vocació, acostumava a portar-hi la càmera. Sense adonar-
nos-en, ho documentàvem tot i la nostra mirada s’anava educant a 
mesura que apreníem a observar-ne els processos.

Vam començar a fer col·laboracions en el blog i a quedar de manera 
assídua, i vam crear una mena de «santuari del joc» que els menuts 
esperaven amb il·lusió. Les propostes van començar a evolucionar molt 
ràpid, les peces soltes es van fer imprescindibles, cada cop teníem 
més idees i més ganes, cada cop n’apreníem més. A més, la Merche 
és historiadora de l’art i, d’alguna manera, els nostres llenguatges 
abstractes es complementen espectacularment, sempre són més que 
la suma de les parts: aprenem moltíssim, plegades. De seguida vam 
descobrir que ens havíem tornat addictes a preparar sessions de joc 
perquè ens convertíem un altre cop en nenes i jugant recarregàvem les 
piles creatives. Havíem trobat el secret de l’eterna joventut!

Al cap de pocs mesos de jugar, investigar i documentar el Bitxet i 
en Martín, havíem arribat a moltíssimes conclusions sobre les peces 
soltes, havíem enllaçat moltíssima informació i havíem trobat infinites 
maneres de jugar, havíem connectat amb alguna cosa molt potent que 
ens havia revolucionat la vida… La pilota s’havia fet enorme, així que li 
vam demanar a l’univers si potser havíem de «jugar a fer un llibre» amb 
tot això que havíem après. La resposta va arribar al cap de pocs dies de 
manera contundent i va trigar pocs mesos a ser tot ja sobre paper.
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El que teniu ara mateix a les mans és la punta de l’iceberg. Peces 
soltes és el resultat del que hem sigut tota la vida: alquimistes, creadores, 
fabricadores, inventores de jocs, investigadores, buscadores de bellesa i 
llum i, sobretot, nenes.

Peces soltes és un llibre de final obert, un inici, un reset, una porta, 
una eina… I, sobretot, una incitació al joc, a l’experimentació i a la 
creativitat perquè cadascú hi reaccioni com li dicti el seu nen interior.

Tant de bo us faci tornar a jugar, tant de bo us torni la creativitat 
perduda, tant de bo us faci a tots eternament joves…

Jo soc la Merche i seré els vostres ulls en aquest llibre.
Des que tinc memòria, he buscat altres maneres d’expressar-me 

i de comunicar-me amb els altres. Soc dislèxica i sempre he tingut la 
necessitat de sintetitzar i aïllar les coses per poder-les entendre.

Des de petita he estat en contacte amb càmeres fotogràfiques, 
projectors de diapositives i fotografies en paper perquè els meus dos avis 
i el meu pare estaven obsessionats amb el món de la fotografia. Amb 
tretze anys vaig saber que a mi també em calia una càmera de fotos. Era 
a casa d’una amiga a Eivissa, em va impactar tant l’illa i devia posar-me 
tan pesada que l’endemà els seus pares em van comprar una càmera 
d’un sol ús. Em calia retenir d’alguna manera tot el que estava vivint. Al 
cap de poc, els meus pares em van regalar la meva primera càmera de 
fotos. Li vaig demanar a la mare que me’n fes la primera: volia tenir una 
foto de la meva cara per no oblidar-me mai d’aquella sensació de felicitat 
màxima.

Vaig començar a familiaritzar-me amb la llum, els colors, les formes 
i els volums. Així vaig descobrir el meu llenguatge, el meu mitjà. Diuen 
que soc directa i contundent i crec que soc tal com fotografio: em cal 
retirar tot el que em molesta per quedar-me amb l’essència.

Sempre m’han interessat els nens i crec que m’hi relaciono millor 
que amb els adults. Amb ells no cal parlar, només ser-hi i ser. Mitjançant 
el joc i la mirada, xerrem, ens relacionem. Per això no vaig tenir mai por 
de ser mare, sabia que era una experiència que volia viure i gaudir-ne. Sí 
que és cert que la maternitat va ser un gran impacte; me n’havien parlat, 
n’havia llegit, però… no hi ha res que sigui comparable a viure-ho en 
persona.

Volia parlar-ne amb les meves fotos i vaig començar a fotografiar 
bodegons i paisatges intimistes en miniatura, però així que en Martín 
notava que posava tota l’energia en un altre lloc, venia ràpidament a 
implicar-s’hi d’alguna manera, així que vaig començar a introduir-lo en 
les meves fotos, a capturar-ne els jocs.

A través de l’objectiu, em vaig començar a fascinar amb el procés 
de com aprenem a moure les mans. Triguem més de tres anys a tenir 
un control absolut dels nostres dits, ha estat al·lucinant observar en en 
Martín la quantitat de mecanismes que calen per a controlar els nostres 
moviments. Els adults ho donem per fet, tota aquesta informació ens 
passa desapercebuda. El pare d’en Martín, com a bon bateria, marca 
ritmes amb els dits constantment i el dia que en Martín per fi el va 
poder imitar, la cara que va fer de «me n’he sortit» va ser un poema; 
vam riure moltíssim. A en Martín, a més, sempre l’han interessat molt 
les coses plàstiques i sensorials. Si n’he après alguna cosa és que, si 
observes el nen i li dones material que vagi d’acord amb els seus gustos i 
preferències, segurament l’ajudaràs a obrir la seva caixa de Pandora.

El primer cop que vaig llegir la teoria de les peces soltes vaig 
pensar «ostres, que grandiós!». No vaig trigar a entendre que tota la 
meva vida, tot el meu univers, estaven fets i compresos a través de les 
meves pròpies peces soltes. Per això, quan la Priscilla em va proposar 
de col·laborar, vaig ficar-me de cap al projecte. Hem gaudit molt i hem 
après contínuament tant nosaltres com els nostres fills i, tot i que també 
ha estat dur, ha pagat la pena. Aquest llibre és la manera de compartir la 
meva mirada cap a la infància i la creativitat.

Si estàs llegint això és perquè d’alguna manera t’han arribat les 
peces soltes. Et convido a aixecar la mirada en aquest moment i a 
observar el que t’envolta. Busca-hi les peces soltes. Quan acabis el llibre, 
recorda’t de tornar-hi. A veure quantes peces soltes ets capaç de veure 
llavors…

Benvingut a l’univers de les peces soltes!
Que en gaudeixis molt.
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Segurament molts de vosaltres teniu encara records vívids de quan un 
pal podia ser qualsevol cosa, de quan vau descobrir que una caixa de 
cartró era la millor joguina del món, dels escenaris que fèieu per al fort 
de Playmobil o de fer «pastetes» i experiments culinaris amb fang i altres 
milers d’ingredients.

Les peces soltes són, per dir-ho de manera senzilla, això mateix: 
materials de joc no estructurat. Materials, coses, objectes, estris, eines, 
ingredients… i ja veureu que molt més. Tenen en comú una cosa: sense 
ser RES poden ser-ho TOT. L’únic límit és la imaginació de qui les fa 
servir.

«Una bona joguina és la que, sense ser res en concret, pot ser-ho tot.»
Francesco Tonucci
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La teoria de les peces soltes

El concepte de peces soltes que us explico en aquest llibre ve de fa 
aproximadament cinquanta anys, quan l’artista i professor universitari 
Simon Nicholson publica la seva «teoria de les peces soltes» en una 
revista d’arquitectura, en un article titulat «Com NO enganyar els nens». 
El text és tan increïblement innovador i visionari que sembla mentida 
que faci més de mig segle que està pràcticament a l’ombra…

Suposo que Nicholson arriba a aquestes conclusions en part per la 
seva pròpia experiència com a nen: ve d’una família d’artistes consagrats 
(el pintor Ben Nicholson i l’escultora Barbara Hepworth), a casa seva 
l’entorn creatiu és extremadament ric en possibilitats, materials i 
lliberta, i, per si no n’hi havia prou, un dels jocs preferits de la família és 
«crear junts». Al llarg dels anys, va reforçant aquesta idea, en conèixer les 
pedagogies constructivistes i el moviment d’«aprenentatge mitjançant 
el descobriment» dels anys seixanta, desenvolupat per Bruner i que 
mantenen les teories de Piaget, Papert i Dewey. Tots aquests personatges 
tenen en comú una visió revolucionària de la infància i de com aprenem 
millor activament, mitjançant la pràctica autònoma i motivada per la 
manipulació d’elements que permetin investigar, descobrir i resoldre 
problemes. Precisament, qüestions que la neurociència actual comença a 
demostrar que són essencials per a l’aprenentatge.

Algunes «cosetes de res» que cent anys més tard comencen a sortir a 
la llum del món no pedagògic, de les quals comencem a adonar-nos-en i 
a preguntar «I com pot ser que això no es faci així, ja?!». Però no us vull 
marejar amb dades històriques; qui hi tingui més interès ja sap per on 
estirar el fil. Seguim.

La teoria de les peces soltes diu que tots som potencialment creatius, 
però el sistema no només no ens ha permès desenvolupar aquesta 
creativitat, sinó que ens ha repetit com un mantra que no tenim talent, 
fins que ens ho hem cregut i l’hem donat per perdut.

Us deixo la traducció del principi de la teoria:

La creativitat és un talent que tenen només uns quants: la resta estem abocats a 
viure en ambients construïts per aquests privilegiats que creen, a escoltar-ne la 
música, fer servir els seus invents i el seu art, llegir-ne els poemes, les fantasies i les 
obres de teatre.

La nostra cultura i la nostra educació ens condicionen a creure que això és així, es 
tracta d’una mentida induïda i perpetuada culturalment.

L’elit cultural dominant, basant-se en aquesta mentida, ens diu que la planificació, 
el disseny i la construcció de qualsevol part de l’entorn és tan difícil i tan 
especial que només els pocs que estan dotats (els que tenen títols i certificats 
en organització, enginyeria, arquitectura, art, educació, psicologia conductista, 
etcètera) poden resoldre de debò els problemes de l’entorn.
En conseqüència, la gran majoria de gent no té permès experimentar amb elements 
per crear i construir (i, el que és pitjor, s’hi sent absolutament incompetent), 
sigui en estudis sobre els entorns, les arts abstractes, la literatura o la ciència. 
La creativitat, és a dir, jugar amb els components i les variables del món per 
experimentar i descobrir coses noves i formar conceptes nous, s’ha declarat 
explícitament domini propi de la minoria creativa i s’ha deixat la resta de la 
comunitat privada d’una part crucial de les seves vides i dels seus estils de vida. 
Això és especialment evident en el cas de les criatures petites, que troben el món 
increïblement restrictiu, un món on no poden jugar amb materials per construir 
i crear, ni jugar amb fluids, aigua, foc o objectes vius, ni res del que satisfà la 
curiositat d’una persona i li proporciona el plaer del descobriment i la invenció. 
Experiments alternatius, com ara el People’s Park, a Berkeley, s’han vist destrossats 
i esclafats per les autoritats públiques.

Els fets són els següents:

1. No s’ha demostrat, tret de casos especials de discapacitat mental, que uns nadons 
neixin creatius i d’altres no.

2. Sí que s’ha demostrat que a tots els nadons els agrada interactuar amb variables, 
com ara materials i formes; olors i altres fenòmens físics, com ara l’electricitat, 
el magnetisme i la gravetat; amb mitjans com ara gasos i fluids; sons, música, 
moviment, reaccions químiques, cuina i foc, i amb altres humans, animals, 
plantes, paraules, conceptes i idees. A tots els nens els encanta jugar, experimentar, 
descobrir, inventar i passar-s’ho bé amb aquestes coses.
Tots aquests elements tenen una única cosa en comú, que són les variables o peces 
soltes. La teoria de les peces soltes diu, de manera molt simple, això: 

«En qualsevol entorn, tant el grau d’inventiva i de creativitat com la possibilitat de 
descobriment són directament proporcionals al nombre i al tipus de variables qui hi 
hagi.»

Al marge, us recordo que, com diu Ken Robinson, el sistema 
educatiu actual es basa en ideologies de l’època de la revolució industrial 
(fa gairebé dos segles), en què s’oferia per primer cop a la història 
una escolarització per a tothom. Més oportunitats laborals, sortir de 
l’analfabetisme, possibilitats d’ascendir socialment… A canvi, és clar, de 
deixar-se modelar per encaixar a l’engranatge d’una fàbrica i no donar 
gaires problemes. I, així, renunciar a la creativitat i al que ens fa únics. 
Us van encaixant les «peces»?
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Ingredients de la creativitat

M’agrada pensar en les peces soltes com a ingredients, matèries 
primeres amb què es poden crear tota mena de coses complexes a partir 
d’elements molt, molt bàsics. L’analogia amb l’aliment em sembla 
especialment bona perquè l’entenem tots; tots mengem diverses vegades 
al dia. El joc, igual que l’alimentació, és una experiència altament 
sensorial, d’àmbit universal i amb un espectre d’acció immens: pot 
anar des de la simplicitat més humil d’una necessitat bàsica per a 
la supervivència fins a l’obra d’art més sublim sense deixar de ser 
«simplement» menjar. Tot depèn dels ulls amb què es miri, de com 
d’entrenats tinguem els sentits per percebre detalls i subtileses.

Veure les peces soltes des de la perspectiva de l’ingredient de cuina 
m’és especialment útil per explicar-vos de manera senzilla la màgia que 
es dona en jugar-hi. Fixeu-vos en com cuinem perquè hi té molta relació: 
la majoria dels mortals seguim al peu de la lletra una recepta de cuina 
i, quan ja la controlem, de vegades ens permetem d’experimentar amb 
petites variants. Molts, a més, gosem saltar-nos passos i improvisar sobre 
la recepta tradicional, fins i tot a cuinar «d’oïda», seguint unes pautes 
bàsiques per manipular els ingredients. En l’esfera més professional, 
els grans cuiners inventen plats des de zero i n’hi ha que fins i tot es 
qüestionen les bases de la cuina, experimentant i revolucionant les 
tradicions en trobar tècniques innovadores per processar els mateixos 
ingredients de sempre, canviant totalment les bases sobre les quals es 
creen les receptes.

Quantes receptes es poden fer amb blat? I amb patata? Encara 
podem anar més enllà i descontextualitzar aquests ingredients: quantes 
coses que no siguin per menjar podem fer amb blat o amb patata? 
Podríem fer roba amb patata, per exemple? Amb les peces soltes passa el 
mateix: n’hi ha que són com el blat i la patata, abundants, bàsiques, que 
serveixen per a tot i es fan servir sovint, i d’altres de més especialitzades, 
com ara l’all, que són molt versàtils però que normalment s’afegeixen en 
quantitats petites, donen un accent de sabor i no sempre encaixen.

Cuinar podria interpretar-se com crear estructura (plats) a partir 
d’elements no estructurats (ingredients) i la diferència entre seguir els 
passos d’una recepta o inventar-se-la seria que a partir d’elements no 
estructurats creem estructures noves o simplement reproduïm les que 
coneixem. Seguir instruccions és còmode, però la satisfacció de crear 
alguna cosa teva, única i irrepetible, és simplement indescriptible. 

Al llarg de la teoria de les peces soltes, Nicholson ens va plantejant 
i desenvolupant la hipòtesi que si en tinguéssim les eines adequades, 
tots seríem creatius, no només aquests pocs privilegiats. Defineix 
la creativitat com qualsevol disciplina que ens permeti dissenyar i 
canviar tots els elements de la societat i de les nostres vides. I aquí és 
exactament on es converteix en un text magistral! Perquè el concepte 
de peça solta de joc que teníem al cap s’extrapola a tot allò material o 
immaterial que ens envolta. Ens parla de la nostra societat i els nostres 
usos i costums com a variants fluides amb què es pot jugar fins que se’n 
troba la solució. Ens parla de comunitats utòpiques en què tothom està 
implicat de manera natural en la recerca del bé comú, on tot el que es 
crea o es fabrica té unes implicacions i unes conseqüències de les quals 
tots som conscients.

És una mica com vendre la pell de l’os abans de caçar-lo, sí, però… és 
que no està passant, ja? És que no estem canviant des de sota la manera 
de treballar per poder conciliar, la manera de consumir perquè no ens 
enverinin amb químics, la manera de criar els nostres fills perquè no 
siguin esclaus del sistema? Al cap i a la fi, potser no és tan utòpic.

Nicholson simplement ens diu: «Aquí teniu la caixa d’eines, busqueu-
vos la vida». De pas, ens recorda que els que venen amb l’equipament 
de la creativitat intacte, els que són capaços d’ensenyar-nos quin és el 
camí (si no els enganyem), els que no entenen la vida sense jugar, els 
que són capaços de canviar la realitat com si fos un joc, són els nens. I, 
si permetem als nostres nens accedir a les variables, hi ha una evolució 
natural directa des d’aquest joc creatiu amb «pals i pedres» fins a la 
construcció de ciutats senceres.

«Cal viure la vida com si fos un joc.»
Plató
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experiències com aquesta cada cop que intenta fer una cosa diferent de 
la norma, potser es convertirà en un adult que continua esperant que 
els altres li diguin com s’utilitzen les coses. Potser arribarà a convertir-se 
en un buscador de «receptes màgiques» per aconseguir el que desitja a la 
vida, però que no sigui capaç de crear el seu propi destí.

Estic convençuda que amb les peces soltes podem allargar aquest 
procés natural d’aprenentatge basat en la curiositat i la investigació, 
nodrir-lo i fer-li costat perquè en créixer no es perdi aquesta creativitat 
innata. Les peces soltes són tan versàtils que ens ofereixen la possibilitat 
de treballar a qualsevol nivell i escala, cocrear els nostres propis 
materials didàctics amb els nens i treballar sobre qualsevol concepte 
de manera interactiva i experiencial. Permeten que els nens pensin 
per si mateixos i que arribin a les seves pròpies conclusions de manera 
orgànica. Com deia Nicholson: «Tots som creatius si ens donen les eines 
per jugar-hi».

Rescatar o protegir aquestes habilitats infantils és una tasca 
que comença a casa, però a la llarga ens cal, tornant a parafrasejar 
Nicholson, la implicació de tota la comunitat per poder-la dur a terme 
de manera integral. És un canvi de paradigma que afecta no només la 
infància, sinó la manera en què ens relacionem tots amb els nostres 
nens interiors.

  
«Només he entès de debò les coses complexes “jugant-les”.»

André Stern

L’experiència canvia totalment. Anar de l’abstracte al concret és 
l’essència de la creació, exactament igual que passa en el joc. La 
famosa frase de Picasso «Tots els nens neixen artistes. El problema 
és com continuar sent artistes quan creixen» expressa aquesta idea 
perfectament. Poden transitar del que és abstracte i simbòlic al que és 
concret i material sense cap obstacle.

Sortir de l’estructura i entrar-hi és una habilitat que tenim de 
petits, però que es perd en créixer. Mirem-nos-ho des d’un altre camp: 
el món on vivim està format per un seguit de normes de convivència 
i de costums molt arrelats a tots els nivells (estructures), però, en el 
moment en què canviem de país, veiem que hi ha gent que viu de 
maneres totalment diferents i se’n surt prou bé… Algunes normes són 
inherents a la raça humana i, de moment, no es poden canviar, com 
ara la necessitat de respirar o alimentar-nos, però hi ha milions de 
maneres d’entendre un mateix esdeveniment al llarg de la història de la 
humanitat. Sortir de l’estructura seria com viatjar pel món i permetre’s 
observar i experimentar altres maneres no tradicionals de fer les coses, 
sabent que sempre, sempre, es pot tornar a casa.

La filosofia de les peces soltes ens ensenya, des de petits, a confiar 
que podem crear per intuïció (no només menjar, sinó qualsevol cosa) 
amb pràcticament qualsevol ingredient que tinguem a l’abast. I ens 
ajuda a mantenir activa aquesta habilitat a mesura que ens fem grans. 
Com que no és estructurat, no està guiat i no té normes fixes, és un 
joc extremadament versàtil i obert, que deixa un espai infinit per a la 
creativitat. Les peces soltes ens aporten la flexibilitat mental que ens cal 
per sentir-nos autosuficients i creatius.

Puc posar-vos-en milions d’exemples, però potser el més aclaridor és 
el del bebè. Si observem com juga un bebè, de seguida ens adonarem que 
no pensa com els adults. No classifica, no filtra, no jutja. Quan hi apareix 
alguna cosa que no coneix, l’explora, la mira, la llança, l’agita, la tasta, 
la fa rodar… no té ni idea de què és, però la prova instintivament amb 
tots els sentits. Com menys pistes doni l’objecte (com menys estructurat 
sigui), més intrigant. El bebè hi experimenta sense cap por fins que hi 
troba un ús que li agradi, que pot coincidir o no amb l’ús original, i el 
repeteix fins que l’interioritza i crea un vocabulari d’habilitats propi. 
Aquesta capacitat creix amb el bebè i amb la seva evolució motora i 
cognitiva. Un dia, algú comença a insistir que les claus «no són per a 
jugar», ho repeteixen tant que al final el nadó no es torna a plantejar 
fer-hi res de diferent… Anys més tard, després de passar per infinites 



Tenim una caseta de joguina (o un vaixell, un joc de 
construcció, un circuit de cotxes…) de plàstic, típica del catàleg 
de Nadal, molt cridanera, amb molts colors vius, tots els mobles 
fixats a l’estructura, amb algunes funcions preestablertes (com ara 
la llum i el timbre) i personatges de l’última pel·lícula de Disney, 
per posar un exemple. S’hi juga i es torna a desar a la caixa i al 
prestatge tal com va.

D’altra banda, tenim una caixa de cartró on un dia sorgeix 
d’afegir-hi trossos de fusta, cartró i plàstic per fer de mobles. 
Com que ens hi enganxem bastant, se’ns acut afegir-hi un altre 
pis i posar-hi finestres. Buscar els materials per casa, dissenyar-hi 
l’escala i ajustar-hi l’arquitectura ja són una part important del joc: 
els nens segueixen el procés amb sorpresa i entusiasme (segons 
l’edat que tinguin, depenen més o menys de l’orientació i la 
supervisió de l’adult). Traiem eines per tallar i enganxar les peces 
noves, parlem de seguretat amb les tisores i expliquem que cal 
vigilar de no enganxar-nos-hi els dits. Ara volen pintar-la i traiem 
les pintures, hem de tenir una mica de paciència i esperar que 
s’eixugui tot per tornar-ho a col·locar, però podem aprofitar aquest 
temps d’espera per a buscar habitants per a la caseta. Porten uns 
personatges neutres que caracteritzem i sorgeix una història 
que es crea sobre la marxa, que pot tenir a veure amb alguna 
experiència recent. Durant el procés es parla de fer un jardí amb 

La caseta 

DIFERENCIAR ESTRUCTURAT 
DE NO ESTRUCTURAT
 
Amb aquest exemple, podem començar a entendre 
la importància d’oferir peces soltes per jugar-hi i la 
diferència entre els processos que es duen a terme 
amb joguines (estructurades) i els materials que 
afavoreixen el joc no estructurat.

piscina, garatge i carreteres, etc. Arriba un moment que es moren 
de ganes de jugar amb el que han fet i «fer» perd interès; llavors 
me n’allunyo i els deixo jugar… Al final es pot guardar la caseta tal 
com està per continuar-ne la transformació un altre dia o es pot 
desmuntar perquè torni a ser una caixa que es guardarà amb les 
altres peces soltes.

La caseta de plàstic sempre serà «aquella caseta», immutable, i 
els personatges del joc gairebé sempre tindran el mateix paper: el 
paper imposat des de fora, el seu personatge en la pel·lícula. Fins 
i tot pot ser que els nens només se sentin autoritzats a jugar-hi 
tal com han vist a la pantalla. Els nens potser intentaran jugar-
hi d’una manera més lliure i trobaran la manera de superar els 
obstacles per adaptar-la excepcionalment (si ningú els renya per 
fer-la malbé), tot i que no sol ser el més normal.

En canvi, a la caseta de cartró, els elements sempre es poden 
moure, transformar-se, desmuntar-se i ser qualsevol altra cosa en 
qualsevol moment. Així s’adapten a l’edat i evolucionen juntament 
amb els interessos dels seus creadors. Cada tècnica que sorgeix 
d’aquesta construcció s’aprèn mitjançant la pràctica i s’interioritza, 
i serveix d’eina per a processos futurs, facilita l’autonomia i dona 
lloc a tractar temes complexos (per exemple, per què no s’aguanta 
l’escala i com arreglar-ho) que mai s’haurien produït en el joc amb 
la caseta de plàstic.

No estic dient que molts nens no prefereixin la caseta de 
plàstic: evidentment, la indústria multimilionària de les joguines 
té armes poderosíssimes i cada detall s’estudia al màxim a 
tots els nivells per aconseguir la seva atenció hipnòticament 
des del primer segon, però és molt necessari entendre per què 
hem de seguir defensant la caseta de cartró i facilitant el joc 
amb peces soltes. La caseta de cartró té un secret: és un mirall 
màgic. Els portarà a mil i un llocs que no surten a cap pantalla, 
els revelarà tot el que necessiten saber en aquest moment, els 
aportarà unes experiències completament addictives de creació i 
d’autosuficiència. I parla en un llenguatge que molts hem oblidat: 
tots els nens venen preparats per aprendre el que necessiten saber 
sobre el món jugant amb objectes quotidians.
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Sostenibilitat i ecologia del joc

Un tema que us vull comentar des del principi és que, arran d’aquesta 
obertura de la ment amb el material que aporten les peces soltes, 
se’ns presenta la possibilitat interessantíssima de reinventar el joc des 
d’un angle més respectuós i més responsable amb el medi ambient. 
La reutilització creativa i la selecció de materials reciclats, naturals 
i sostenibles ens permet crear una col·lecció de peces soltes de km 
0, única i plena de tresors, per molt pocs diners. L’única inversió 
necessària, en molts casos, serà passar temps de qualitat amb els nostres 
fills, buscant, inventant i preparant materials.

Si hi pensem, les millors joguines que hi ha són efímeres i 
biodegradables: formen part del cicle de regeneració contínua de la 
natura. Pals, pedres, fulles, llavors, sorra, aigua… En certa manera, 
encara estem connectats amb el joc d’una manera molt ancestral, és part 
de nosaltres. Només cal oferir-li a un nen un recipient amb aigua per 
comprovar la fascinació poderosíssima que hi exerceix. Passejar per un 
entorn natural recollint pedres o observant la fauna és una manera de 
resetejar-nos i reconnectar amb els nostres orígens. Aquesta experiència 
tan senzilla, a més, també es pot esprémer al màxim si ens inspirem en 
la pràctica centenària budista i xintoista de presència que els japonesos 
anomenen shinrin-yoku, «banys de bosc», que inspira nombrosos estudis 
científics amb resultats sorprenents.

Malauradament, els nostres entorns urbans ens absorbeixen 
cada vegada més i és un fet que la infància pateix un dèficit crònic 
de naturalesa que comença a passar factura. Ens hem desconnectat 
completament de la natura i dels cicles, els éssers, els processos 
que segueix… En el llibre Last Child in the Woods (‘L’últim nen als 
boscos’), Richard Louv ens explica que gran part dels problemes que 
experimenten els nens del nostre temps, com ara el dèficit d’atenció, 
la hiperactivitat i les depressions, es deu al fet de no passar prou temps 
jugant lliures en entorns naturals. És inquietant llegir que molts nens 
(l’estudi es va fer als Estats Units) passen menys temps a l’aire lliure 
que els interns de presons de màxima seguretat. Louv també és un 
defensor fidel del joc amb peces soltes a la natura, on, assegura, «com 
més ens allunyem de les zones civilitzades i anem a boscos, prats i 
rierols, les peces soltes es tornen més soltes i encara més potents per a la 
imaginació».
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Davant aquesta situació, estan guanyant cada vegada més presència 
al món els corrents educatius que es fixen en la importància del 
contacte quotidià amb la natura i donen una gran importància al joc 
lliure i a l’aprenentatge vivencial motivat intrínsecament. En aquestes 
pedagogies, les peces soltes de la natura solen ser elements essencials 
de l’escena quotidiana. Per exemple, hi ha les escoles bosc, típiques del 
nord d’Europa, i les escoles Reggio Emilia d’Itàlia, amb la seva filosofia 
d’«ambient com a tercer mestre», que intenten esborrar les fronteres 
entre l’exterior i l’interior i multipliquen així les possibilitats de tots dos 
llocs.

Però hi ha una altra manera encara més senzilla, quotidiana 
i adaptada al nostre temps per reconnectar amb el medi i crear 
consciència d’unitat amb el planeta i és mitjançant el rescat d’elements 
que ja no vol ningú per al joc. Vivim en l’abundància més exuberant i 
no ho veiem; creiem que tot són escombraries. Se’ns mengen els residus 
perquè no som capaços de gestionar-los. Ens enganyem contínuament 
creient que traient-los de la vista i portant-los al contenidor groc s’acaba 
el problema, però la realitat és que estem espoliant el nostre planeta, la 
nostra llar, per omplir-lo després d’escombraries sense pietat i només 
se’n recicla una petitíssima part.

Les peces soltes són una eina fantàstica per a crear una consciència 
viva sobre el valor del material i les possibilitats infinites que té. Potser 
una via cap a la sostenibilitat del nostre estil de vida és aprendre a mirar 
amb uns altres ulls els taps de plàstic o els brics de llet; veure’ls com els 
veritables tresors de l’abundància que són… Durant els pròxims capítols, 
us aniré ensenyant com els elements de descart que normalment passem 
per alt són desencadenants excel·lents de la creativitat. A més, com que 
no valen diners, sembla que ens costa menys deixar que els nens hi 
experimentin més lliures i els esbudellin, si volen.

Si us ve de gust saber més sobre aquest tema, podeu revisar i 
inspirar-vos en la increïble obra d’Arvind Gupta, un inventor que 
fa servir les escombraries per a crear i ensenyar als nens indis a 
fer les seves pròpies joguines, mentre aprenen de manera pràctica 
principis bàsics de la ciència i el disseny. La seva pàgina web és plena 
d’experiments per fer a casa amb materials baratíssims.

D’altra banda, crec que és imprescindible parlar-vos de l’organització 
REMIDA, pionera en el concepte de reciclatge creatiu. Tot i que s’ha 
associat des dels seus inicis, en 1996, a la filosofia de l’artista i educadora 
Loris Malaguzzi i les seves escoles a Reggio Emilia, s’ha convertit en 

una icona en si mateixa i cada vegada té més centres al món. Ells 
mateixos es defineixen com «un projecte cultural per a la sostenibilitat, 
la creativitat i la investigació de materials de descart». Recollir, elaborar, 
catalogar i investigar donacions de materials que reben de tota mena 
d’indústries, comerços o artesans; siguin retalls, descarts, errors de 
producció, excedents o restes de sèrie que altrament anirien directament 
a les escombraries. Aquesta quantitat de residus s’emmagatzema 
d’una manera estèticament bella en un lloc on van els mestres de les 
escoles infantils de Reggio Emilia a buscar-hi inspiració per incloure 
materials nous als seus tallers de creativitat o atelier, dels quals us parlo 
en la pàgina 93. Els professionals de REMIDA no només assessoren els 
atelieristes, sinó que també els formen en les possibilitats dels materials 
nous per facilitar-ne la tasca. REMIDA és, en definitiva, un enorme 
supermercat de peces soltes ple de tresors que busquen algú que hi 
vulgui jugar.

Canviant una mica la perspectiva, veurem que estem literalment 
envoltats de peces soltes i que el fet d’aconseguir-les ja és tota una 
aventura. Us hi apunteu?

«Pobre no és el que té poc, sinó el que desitja molt.»
Séneca



Què tal? Esperem que t’estigui
agradant. Et deixem ara amb
algunes pàgines soltes perquè
vegis que també hi ha un munt
de fotos, que just el primer
capítol no té gairebé. Ja veuràs
que bona pinta tenen. ;)



Eines

Alicates de tall, alicates, martell, cinta mètrica, tornavisos, clau anglesa, 
grapadora, espàtula, serra, pistola de cola, cúter, pipetes, coles per a 
diversos materials, cintes adhesives, filferro de diferents forces i gruixos, 
encunys de paper, fulla de tallar paper, paper de vidre i pinces de 
rellotger.

Connectors

Claus, cargols, grapes, femelles d’orelles, pinces de fusta, metall i plàstic, 
brides, velcro, brides de velcro o de plàstic, filferro, cinta adhesiva, 
cinta americana, cinta de pintor, imants, cordes, filferros diversos, fil 
de pescar, fil de cosir i agulla, gomes, netejapipes, brides de silicona 
alimentària, colzes de canonada, tees de golf, filferro de jardiner, clips 
per a plantes i ventoses.
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Natura morta

Paradoxalment, la natura no 
està mai morta. Ens ensenya que 
tot és cíclic, que està en canvi 
constant i que té els seus propis 
temps. Les fulles, per exemple, 
són completament diferents 
quan neixen, creixen, groguegen, 
cauen de l’arbre, s’assequen i es 
descomponen, i ofereixen altres 
tipus de possibilitats en cadascuna 
d’aquestes etapes. Encara que s’hagi 
desprès del seu ésser d’origen, 
tot continua tenint una funció: 
serveixen d’aliment a d’altres 
espècies, ajuden a retenir aigua 
per a les arrels o es descomponen 
per nodrir la nova vegetació… 
Les lliçons que aporten aquests 
elements són imprescindibles per 
comprendre les grans preguntes 
de la vida des de la infància. 
L’experiència de trobar aquests 
petits tresors enmig del caos 
que és la natura és una sensació 
indescriptible.

Petxines, cargolins de platja, un 
cargol, un niu amb ous, sorra, 
branques, fusta erosionada pel mar, 
escorces d’arbres, fulles en tota 
mena d’estats de descomposició, 
flors seques, espigues, llavors, 
líquens, molses, fruits secs, pinyes, 
sorra de diferents sòls, graveta i 
pedres.
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Menjar

«Amb el menjar no s’hi juga», ens 
deien, però es pot capgirar aquesta 
sentència considerant el joc un 
aprenentatge sagrat i experimental. 
L’aliment pot transformar-se en 
una forma constructiva, sensorial 
i conscient d’educar i refinar 
tots els sentits alhora. Aprendre 
a alimentar-nos de manera sana 
des de petits, a combinar sabors, 
textures, aromes, colors i una 
infinitat de tècniques culinàries 
harmònicament, agraint i valorant 
les propietats d’aquests aliments pot 
ser un joc que, a més, ens alimenta 
el cos i l’ànima.

Tomàquet, aranja, kiwi, remolatxa, 
raves de diferents mides i colors, 
batata, llimona, ceba morada, anet, 
poma, gerds, brots de remolatxa, 
pastanagues de colors, cúrcuma, 
sèsam, tramussos, patata morada, 
mango, pasta, col llombarda, 
magrana, col romanesco, plàtan, 
ou, mel, raïm, taronja, panses, bolet 
shiitake, carxofa, albergínia ratllada, 
fulles de remolatxa i cristalls de sal.



Terraqüis
AIGUA - SORRA - PECES SOLTES 
DE LA NATURA - ACCESSORIS



La ciutat de plàstic
GOTS DE PLÀSTIC



XXL
CARTRÓ - FUSTA - METALL - 
PLÀSTIC - TÈXTIL



Ara sí, fins aquí l’avançament.
Esperem que t’hagi
agradat.


