
La tardor de 1980, una conservadora del Moderna Museet 
d’Estocolm va escriure a Palle Nielsen: 

Palle,
M’ha costat molt localitzar-vos, espero haver envi-

at la carta a l’adreça correcta aquesta vegada. Durant set 
anys he estat treballant en un programa de gran abast 
per als nens del Moderna Museet. Com podeu veure a la 
carta que adjunto, es vol documentar el programa en un 
catàleg per a una gran exposició que es farà a Brussel·les 
a la tardor de 1981. 

M’agradaria que escrivíssiu un text per al catàleg, 
ja que El model, que vau començar el 1968, és un dels 
esdeveniments més importants de la història del museu; 
es podria dir que va ser el punt de partida d’una forma 
d’organitzar-se completament nova, no només al Moderna 
Museet, sinó també a la majoria de museus de Suècia.1 

1. Carta de Birgitta Arvas a Palle Nielsen, Estocolm (25 de 
novembre de 1980).
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Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (El model. 
Un model per a una societat qualitativa) va ser un parc in-
fantil d’aventures que Nielsen va organitzar a l’interior del 
Moderna Museet durant més de tres setmanes, l’octubre 
de 1968. El model va oferir als nens un espai i mitjans per 
jugar, com ara eines, pintura i materials artístics, disfresses, 
caretes de líders mundials i vinils que es podien posar en 
un equip de so. 

La gent feia cua per entrar-hi, i a tots els diaris es po-
dien veure fotografies de nens corrent amunt i avall pel mu-
seu. El parc de Nielsen va aprofitar l’experiència dels nens 
per humanitzar la institució de l’art, i les fotos que l’artista 
va fer per documentar l’esdeveniment mostren una alegria 
i una exaltació desbordants. Però si en aquell moment El 
model va encarnar tota aquesta positivitat i immediatesa, 
avui ja no se’l pot concebre així. I encara que més tard se’l 
va considerar un precursor dels programes de difusió que 
els museus d’art van aplicar durant la dècada dels setanta, 
no es tractava en cap cas d’aquesta mena de servei institu-
cional.2 De manera que Nielsen no va respondre mai a l’elogi 
equivocat de la conservadora del Moderna Museet. 

2. Vegeu, per exemple, Stig Brostrøm: «Louisiana og børnene» 
(El Louisana i els nens), Information, Copenhaguen (21 de maig 
de 1970). A Dinamarca l’any 1979, declarat Any Internacional de 
la Infància per l’ONU, diversos museus d’art van presentar expo-
sicions infantils. Per a Nielsen –que no tenia pèls a la llengua– 
hi havia el risc de descontextualitzar els problemes dels nens: 
«Està molt bé que els museus abordin la infantesa com a tema, 
però si es fa sense cap mena de perspectiva i només es presenta  
com una forma d’art burgès, s’està estafant tant els nens com 
els pares. Perquè actualment, a Dinamarca, els nens passen un 
mal moment, i l’objectiu de qualsevol iniciativa ha de ser molt 
clar: crear aquí i ara els parcs infantils, les guarderies, les llars 
d’infants i els centres juvenils que facin falta –zones residencials 
vives i animades on els nens puguin experimentar les coses per 
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En exposicions anteriors als nens ja se’ls havia consi-
derat com a productors i consumidors d’art. Per exemple, a 
principis del segle xx, la Whitechapel Gallery havia organit-
zat festes i exposicions de joguines per atreure els nens de 
l’East End de Londres, i als anys quaranta el MoMA de Nova 
York ja muntava anualment, durant les vacances, exposici-
ons i tallers d’art destinats al públic infantil, amb el títol 
de Children’s Holiday Circus of Modern Art. El model, però, 
estava estretament vinculat a les avantguardes pel que fa a 
la destrucció implacable de valors i significats i en la con-
cepció de l’obra d’art com a nou teatre d’operacions psíqui-
ques: més en la línia, per exemple, de l’afirmació d’André 
Breton que «la ment que se submergeix en el surrealisme 
reviu amb exaltació la millor part de la infància».3 El model 
també s’ocupava del significat del canvi social i subjectiu 
que el nen crea amb el seu joc dins l’aparell social. Com a 
tal, l’esdeveniment va ser una autèntica utopia de masses de 
l’activisme artístic, que aspirava a aplicar un concepte anti-
elitista de l’art per tal de crear un ésser humà col·lectivista. 

si mateixos– i llocs de treball dignes. Aquesta ha de ser la nos-
tra reivindicació. Però, això continua sent art? Es pot situar en un 
museu? No és més aviat política i s’hauria de situar en una altra 
banda?» (Palle Nielsen: «Børn – kunst – og så krisen», Cras, núm. xxi, 
Copenhaguen, 1979, p. 49.) 

3. André Breton: Manifest del surrealisme, 1924. El programa 
surrealista de Breton es pot intuir en la descripció que fa Roger 
Caillois dels aspectes primaris del joc com un «[…] intent de des-
truir momentàniament l’estabilitat de la percepció i de provocar 
una mena de pànic voluptuós en una ment que, si no, seria lúcida 
[…]. Entregar-se a una espècie d’espasme, d’arravatament o xoc 
que anihila la realitat amb una brusquedat extrema.» (Roger Cai-
llois: Man, Play and Games. Illinois: University of Illinois Press, 
2001 [1958], p. 23.)
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Com va comentar un crític, el resultat va ser «gairebé ater-
rador per als adults».4 

Aquest text, que es basa en materials d’arxiu –fotogra-
fies, retalls de premsa, diverses fonts textuals– i en converses 
amb Palle Nielsen, és una reconstrucció de la trajectòria d’El 
model. Per tal de recrear el temps i el llenguatge específics 
d’aquesta intervenció, l’exposaré d’una manera completa  
i mostraré com es va debatre entre polaritats, com ara art i 
antiart, idealisme i pragmatisme, dins i fora, enfocament in-
fantil i enfocament adult. Jacques Derrida escriu que el punt 
de partida per a la desconstrucció és exorbitant, ja que es 
tracta de trobar una forma d’excedir l’esfera (orb) de la me-
tafísica i les maneres amb què encara modela el pensament. 
Així, s’actua «com un pensament errant sobre la possibilitat 
d’itinerari i de mètode. L’afecten tant el no coneixement com 
el futur, i s’aventura a sortir deliberadament».5 Si la meva in-
terpretació és una desconstrucció, El model es pot considerar 
també el paradigma d’una actitud crítica que s’aventura a 
sortir: va ser un esdeveniment exorbitant a causa de l’energia 
primària que va desfermar dins del museu, però també a 
causa del potencial inexplorat que es va posar al descobert  
a través de l’estira-i-arronsa entre el seu programa antiauto-
ritari i un títol clarament administratiu: El model. Un model 
per a una societat qualitativa. 

A principis del segle xx, dos crítics d’art russos van 
escriure que el tret distintiu de l’art dels nens és l’«esdeve-

4. Clas Brunius: «Paus i barnastressen», Expressen, Estocolm 
(10 d’octubre de 1968). Els retalls de diari dels quals s’han extret 
aquesta cita i les següents s’han obtingut dels arxius del Moderna 
Museet i de Palle Nielsen.

5. Jacques Derrida: Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1976 (1967), p. 162.
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niment sobtat»: l’accident, la coincidència, el miracle.6 Va ser 
una discontinuïtat similar la que va caracteritzar l’improbable 
aparició d’El model al Moderna Museet l’octubre de 1968, així 
com la seva desaparició. Tant a Suècia com a Dinamarca, el 
país natal de Nielsen, l’esdeveniment va quedar fora de l’àm-
bit de la història de l’art.7 Són diversos els factors que van 
contribuir a aquest oblit. Un és que Nielsen va deixar de fer 
art. Sempre s’havia mogut en els àmbits de l’art, la pedagogia  
i l’arquitectura, però va abandonar l’escena de l’art de Copen-
haguen a finals dels anys setanta, desencantat per l’incipient 
esperit empresarial dels artistes de la capital danesa. A més, 
historiogràficament El model se situa fora dels camins fressats. 
No se’l pot considerar un projecte neoavantguardista (almenys, 
no en el sentit estricte de la paraula). La seva relació amb la 
institució de l’art era diferent de la de l’obra d’art conceptual, 

6. Abram Efros i Yakov Tugendkhold: Iskusstvo Marka Shagala. 
Moscou: 1918. Citat a John E. Bowlt: «Esoteric Culture and Russian 
Society», a Edward Weisberger (ed.): The Spiritual in Art. Abstract 
Painting 1890–1985. Los Angeles: Los Angeles County Museum of 
Art, 1986, p. 179.

7. Els catàlegs de les exposicions Information (a càrrec de Kynas-
ton McShine, Nova York, 1970) i The Nordic ’60s: Upheaval and Con-
frontation (a càrrec de Maaretta Jaukkuri, Hèlsinki, 1991) inclouen 
algunes fotografies documentals d’El model. També se’l menciona 
breument en el llibre de Leif Nylén Den öppna konsten: Happenings, 
instrumental teater, konkret poesi och andra gränsöverskridningar  
i det svenska 60-talet (Estocolm, 1998), i Stuart Burch l’examina en 
un context de models institucionals per a la participació del públic, 
en el seu article «Taking part: performance, participation and natio-
nal art museums», a Knell, Simon et al. (eds.): The Nation Exhibited. 
Londres: Routledge, 2010. Jo mateix he escrit articles sobre aquesta 
intervenció en diverses publicacions, com ara, Afterall, núm. 1 (tar-
dor/hivern), Londres, 1999: «Social Aesthetics. 11 Examples in the 
View of Parallel History», i Afterall, núm. 16 (tardor/hivern), Londres, 
2007: «True Rulers of Their Own Realm: Political Subjectivation in 
Palle Nielsen’s The Model – A Model for a Qualitative Society».
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per exemple que, es basava essencialment en aquesta insti-
tució per subvertir l’objecte artístic. Alhora, l’ambició social 
i integradora d’El model el va portar molt més enllà de les 
idees que avui assimilem a obra d’art «oberta» i participació 
del públic i, per tant, amb prou feines es pot entendre d’acord 
amb els últims avenços artístics. A banda, va subvertir l’autoria 
fins al punt que –també avui, quan la mort de l’autor és un fet 
teòric– encara es pot veure com una crítica radical a la idola-
tria que professen institucions i mercats cap a la persona i la 
firma de l’artista.

El fet que ara El model reaparegui en aquest llibre pot 
demostrar que tenia, o té, les seves arrels en el futur. I això 
és més important que no pas lamentar que hagi quedat exclòs 
de la història de l’art. En aquest sentit, ens podria ajudar a en-
tendre millor determinats avenços artístics dels anys setanta, 
com ara l’activisme artístic i la crítica institucional. El terme 
activisme artístic es va encunyar durant la dècada dels setanta, 
inspirat, entre altres coses, en les formes de protesta artísti-
ques i teatrals dels anys seixanta. L’esperit d’El model es pot 
trobar, per exemple, en els tallers per als nens del barri que 
organitzaven Group Material a la seva sala d’exposicions. Però 
mentre que El model es caracteritzava per la indisciplina  
i l’anarquia, en els tallers de Group Material hi havia normes: 
«Després de classe cal col·laborar en la neteja. S’han de trac-
tar bé els materials artístics. A la sala, no es permeten els jocs 
violents ni les baralles», deia una invitació.8 La insistència de 
Nielsen per fer servir l’espai institucional i fomentar la crítica 
artística es va avançar als seus temps. Amb la tria d’un empla-
çament institucional per al seu model de societat qualitativa, 
va subvertir l’afirmació de Herbert Marcuse que la utopia és 

8. Citat d’una invitació al taller infantil organitzat per Group 
Material el desembre de 1980. Arxiu de Group Material, a la Fales 
Library, New York University.



allò que el poder social impedeix que existeixi. Si bé Nielsen 
va desenvolupar així un concepte tàctic i menys determinista 
de la institució que el dialecticisme aparent de molts artistes  
i activistes del moment, el ventall de possibles significats que 
El model va obrir a través de l’acceptació del treball processual 
i col·lectiu, estan molt allunyats de l’estètica textual i dels pro-
cediments documentals de la crítica institucional. 

Demostraré que Nielsen no va tenir en compte la meta-
física estètica que evocava quan situava la seva crítica en un 
museu, i això va desestabilitzar l’especificitat social del seu 
activisme, basat en la construcció de parcs infantils. Un cop 
dins la institució de l’art, un parc deixa de ser un simple parc; 
i un materialisme que està relacionat amb el joc serà, invaria-
blement, inestable. Així, enmig del programa d’emancipació 
d’El model, van aparèixer subtextos contradictoris que evoca-
ven trops disciplinaris. Però, al mateix temps, es va encami-
nar cap a noves formes d’especulació amb les quals s’oposava 
–desballestant-les fins i tot– a les eines teòriques aparentment 
més lògiques per abordar-lo. Així doncs, El model no es pot 
limitar, per exemple, al concepte sociològic d’art de l’activis-
me ni a una política heterotòpica de l’espai.

A diferència del que es podria esperar, El model no va 
reduir el joc infantil a la seva essència lúdica. No es tractava 
d’un intent de transformar el treball en joc, d’acord amb 
el que concebien alguns pensadors del moment, com ara 
Marcuse, del potencial subversiu de l’estètica. Es tractava, 
més aviat, de transformar el joc en treball. Es podria dir que 
aquesta diferència és molt subtil, però és una manera de  
desmuntar l’antinòmia que té els seus orígens en la idea  
de Charles Fourier, el socialista utòpic de principis del  
segle xix, sobre com la participació espontània dels nens en 
el lloc de treball podia posar de manifest la gran mentida de 
la civilització:
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Si es pot fer que els nens treballin i participin per plaer, 
serà molt més fàcil entusiasmar els pares, que estan més 
predisposats a renunciar al plaer per diners.9

És per això, argumenta Fourier, que un exèrcit de nens, els 
autèntics actors de la història, poden domar el monstre, 
«aquest maleït metall anomenat diner».10 Com la república 
utòpica infantil de Pinotxo, on tot és joc, gatzara i xerinola, 
El model va ser un País dels Jocs anarquista, que va produir 
i representar, però, alguna cosa més. 

Amb l’activisme urbà com a punt de partida, el parc 
infantil d’aventures que Nielsen va organitzar al museu va 
formar part d’una sèrie més llarga d’esdeveniments que, zig-
zaguejant, entraven i sortien de la pràctica artística i que, 
per tant, no van buscar mai només el que era real o social.  
El model també va tenir lloc en el museu senzillament perquè 
el museu no era la ciutat, i en aquell entorn els nens podien 
moure’s tant com volguessin i expressar-se fora de les res-
triccions de l’entorn urbà. És a dir, el joc dels nens en el mu-
seu d’art va ser el somni d’un espai urbà que s’havia d’obrir 
a nous imaginaris socials i a la crítica de l’art. Així és com  
El model es va situar dins l’estètica com un problema de signi-
ficat i dins de la política com un problema de representació. 

1. Fer front als temes concrets

Al maig de 1968, els estudiants van ocupar les universitats  
i van sortir als carrers de les ciutats d’arreu del món. Però 
no es pot sintetitzar la revolta juvenil en una sola causa, 
en una sola ideologia. No deixa de ser significatiu que es 

9. Charles Fourier: «Børnene og arbejdets forvandling» (Els nens 
i la transformació del treball). Copenhaguen: Rhodos, 1972, p. 11. 

10. Ibíd, p. 132.
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desafiés no només l’ordre establert, sinó també les formes 
i els signes convencionals de l’àmbit polític. Un factor clau 
va ser justament reinventar les forces de transformació en si 
mateixes, més enllà de l’especificitat de les nombroses lluites 
que van constituir l’agitació social i cultural –que va assolir 
el seu punt àlgid en aquell moment, i que va continuar creixent 
al llarg dels anys i les dècades següents.

Per això, totes les formes d’humanisme de la postguerra 
van tenir en compte la situació excepcional del nen. Per a 
l’art, això va tenir dues implicacions. En primer lloc, deter-
minats moviments artístics, com ara l’art brut i COBRA van 
integrar i valorar la creativitat i el punt de vista dels nens. Els 
experiments sobre la integració de l’art en la vida, com ara 
les comunes d’«anàlisi accional» d’Otto Mühl, van donar un 
caire radical a la infància i es van dedicar a purgar l’individu 
de la ideologia burgesa a través d’un «infantilisme fonamental» 
(prinzipieller Infantilismus). 

En segon lloc, es va deixar de considerar la infància 
com una veritat poètica perenne. Va passar a ser una qües-
tió política, en què el nen es convertia en un dels individus 
subalterns als quals la revolta juvenil volia donar autono-
mia institucional. Si es podia concebre la joventut en ter-
mes de classe, per què no la infantesa? Així doncs, abans 
que sorgissin els gran moviments socials dels setanta –el 
feminista, l’ecologista, l’homosexual i l’antinuclear–, hi va 
haver la «croada dels nens».11 Recordant el moviment Black 
Power, a Escandinàvia es va parlar del «Child Power», i per 
tot Alemanya Occidental els activistes de la nova esquerra 
van crear Kinderläden en botigues abandonades: guarderi-
es antiautoritàries dedicades als nens com a éssers polítics  

11. Vegeu Günter Amendt (ed.): Kinderkreuzzug, oder: Beginnt 
die Revolution in den Schulen? Hamburg: Rowohlt, 1968.
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i sexuals. A París, els estudiants dels instituts van organit-
zar comitès contra la guerra del Vietnam i van fer vaga amb 
els treballadors i els estudiants universitaris. Els periodistes 
Patrick Seale i Maureen McConville descrivien que milers 
d’alumnes de liceu havien sortit al carrer el 10 de maig: 

S’havia trencat una llarga tradició de passivitat escolar.  
Els CAL (Comités d’action lycéens) havien estat preconitzant 
que les pressions de casa, de l’escola i de la policia eren 
diferents cares d’una mateixa repressió. Aquella nit, a les 
barricades, la cosa va quedar clara: davant de l’elecció, a 
mitjanit, de tornar a casa els pares o de quedar-se fora tota  
la nit per lluitar, molts van decidir quedar-se. Des d’ales-
hores, la presència a primera línia dels lycéens ha estat 
constant.12

Els que no van defensar les barricades o van perpetuar d’una 
altra manera l’antic sistema polític van ser acusats d’«esquerra 
adulta».

El 1972, Alexander Kluge i Oskar Negt assenyalaven 
que tot moviment revolucionari proletari inclou qualsevol 
edat de la vida i no només els segments de població que  
el capitalisme defineix com a productius. Conseqüència 
d’això és que, en els moviments revolucionaris, els nens 
sempre han creat els seus propis espais per a l’experiència: 
Kluge i Negt posen l’exemple de com després de la Revo-
lució d’Octubre van sorgir de manera espontània associ-
acions lliures –«repúbliques infantils» amb parcs i llocs 
d’encontre– com a resposta dels nens davant l’agitació  
política, i no com una extensió de les organitzacions adultes. 

12. Patrick Seale i Maureen McConville: French Revolution 
1968. Londres: Penguin Books, 1969, p. 127.
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Aquestes associacions van ser manifestacions d’una esfera 
pública dels nens (Kinderöffentlichkeit), tan sobirana com 
el mateix joc.

L’esfera pública burgesa relega els nens a guetos i suc-
cedanis, com ara la televisió infantil. Però, per desenvolu-
par la seva particular sensibilitat, els nens necessiten altres 
espais i escales de temps:

Per tal de desenvolupar la seva forma específica de sen-
sualitat, de «realitzar-se», als nens els cal una esfera pú-
blica concebuda d’una manera molt més espacial que la 
dels adults. Necessiten més espai per poder-se moure, 
llocs que representin de la manera més flexible possible 
un camp d’acció, on les coses no estiguin definitivament 
fixades, definides, dotades de noms, carregades de pro-
hibicions. Per créixer, també necessiten escales de temps 
molt diferents de les dels adults.13

13. Alexander Kluge i Oskar Negt: Öffentlichkeit und Erfahrung. 
Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öf-
fentlichkeit. Frankfurt: Suhrkamp, 1972, p. 466. Edició en anglès: 
Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois 
and Proletarian Public Sphere. Minneapolis, Londres: University 
of Minnesota Press, 1993, p. 284. El concepte polititzat de Kluge  
i Negt de l’àmbit públic infantil va desplaçar el debat sobre el joc 
de les esferes i dels vocabularis de l’antropologia i de la història 
cultural, en què l’influent obra de Johan Huizinga Homo Ludens 
(1955) ocupa un lloc destacat. En contrast amb la postura d’opo-
sició destacada per Kluge i Negt, Huizinga considera que l’her-
metisme del joc i la suspensió de la vida corrent o «real» en són 
les seves principals característiques: «[…] el seu aïllament, la seva 
limitació. Es juga dins d’uns límits concrets de temps i espai. Conté 
el seu propi curs i el seu propi significat.» (Johan Huizinga: Homo 
Ludens. A Study of the Play-Element in Culture. Boston: Beacon 
Press, 1955 [1938], p. 8.)
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Per a Kluge i Negt, l’esfera pública dels nens representa una 
dinàmica d’oposició que no es pot aïllar, però que, com to-
tes les esferes públiques proletàries, tendeix a incloure tota 
la societat. 

En la línia de la Kinderöffentlichkeit de Kluge i Negt, 
la recerca de Palle Nielsen sobre els parcs infantils a finals 
dels seixanta va donar resposta a la necessitat de jugar dels 
nens. Mentre encara s’estava formant com a pintor a la Reial 
Academia Danesa de Belles Arts, va aconseguir convèncer 
l’arquitecte municipal del barri residencial de Gladsaxe, als 
afores de Copenhaguen, perquè el contractés com a assessor 
artístic. Com a tal, Nielsen es va dedicar a crear el que ell 
anomenava formacions espacials per a nens. Els seus ex-
periments mostren que la intensitat del joc i la freqüència 
de la interacció grupal creixia a mesura que els espais es 
feien més petits –com ara si estaven separats amb mampa-
res, eren angulars o tenien punts de vista elevats–, mentre 
que disminuïen quan els nens es trobaven en espais amplis  
i oberts. D’acord amb aquests principis, Nielsen va projectar 
un espai de joc de cinc mil metres quadrats que es va inaugu-
rar la tardor de 1967, que tenia –segons va descriure un diari 
de Copenhaguen– «un camp de joc, un tobogan, un parc 
infantil d’aventures amb un espai per fer fogueres, un cobert 
amb animals, estructura de barres per escalar i penjar-se, 
una zona per jugar amb sorra, una pista de patinatge, un 
amfiteatre obert, una passarel·la penjant, una casa de nines 
en miniatura i teatres de putxinel·lis».14 Es tractava d’un parc 
lúdic que oferia una infinitat d’oportunitats per jugar, però 
que estava desproveït d’equipaments de joc fets pels adults, 
perquè els nens poguessin embrutar-se i experimentar per 

14. GH: «Her ligger legeland», Politiken, Copenhaguen (15 de 
setembre de 1967).
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si mateixos. Amb tot, no era una Kinderöffentlichkeit en el 
sentit estricte d’espai creat pels mateixos nens; com la resta 
de projectes de Nielsen, era més aviat una esfera pública 
infantil creada en benefici dels nens.

Aviat Nielsen va portar la seva recerca al carrer. Un 
diumenge de març de 1968, una colla d’activistes i residents 
van construir un parc infantil d’aventures projectat per  
Nielsen, durant una incursió als patis del darrere d’uns ha-
bitatges de classe obrera del Barri Nord de Copenhaguen. 
Els activistes van despertar els residents a les set del matí  
i els van dir que el seu pati havia estat seleccionat per situar-
hi un nou parc infantil: la crida va convèncer els residents a 
dedicar el matí del diumenge a construir el parc (en comptes 
de trucar a la policia). 

Per a Nielsen i els seus companys activistes, la cons-
trucció de parcs infantils il·legals era una alternativa a altres 
formes de protesta, com ara les manifestacions o l’ocupació 
d’edificis, i tenia com a objectiu fer una crítica constructi-
va de la planificació urbanística. Nielsen volia «fer front als  
temes concrets» de l’espai urbà amb una tàctica que se cen-
trés en casos específics d’injustícia, i que adoptés el punt 
de vista d’un individu que assumeix el poder per mitjà de la 
lluita.15 És a dir, el protagonisme actiu consistia a produir un 
espai extraparlamentari obert a la participació de l’individu 
en un lloc identificat col·lectivament. Amb la seva partici-
pació espontània, la comunitat del Barri Nord es va adonar 
que la construcció d’un parc infantil era una necessitat que 
fins llavors no havia identificat.16

15. Louise Rydén: «Angrip dom konkreta punkterna» (Fer front 
als temes concrets), Paletten, núm. 4, Göteborg, 1968, p. 8. Vegeu 
l’entrevista amb Palle Nielsen a les p. 119-129 d’aquest llibre.

16. Per convèncer i implicar els residents, el grup de Nielsen 
els va anar a veure a tots amb una bossa de paper amb llonguets 
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El context per a l’acció del parc infantil va ser un es-
pai urbà on encara hi havia marge per al canvi informal. 
Les funcions urbanes encara no estaven determinades pels 
preus creixents del sòl edificable ni per una planificació 
urbanística que n’afavorís la venda individualitzada; amb 
tot, a Copenhaguen hi havia un munt d’habitatges obsolets  
i barris mig abandonats. La condició prèvia per al canvi 
estava, com sempre, en el cos i la ment de les persones i, si 
els residents havien acceptat la intervenció dels activistes, 
havia estat fonamentalment per motius psicosocials o psico-
espacials. Els pares joves havien passat pel sistema escolar 
disciplinari dels anys trenta i quaranta; encara era habitual 
que les dones estiguessin tancades a casa i els alts (o alta-
ment valorats) mecanismes de redistribució econòmica de 
l’estat del benestar escandinau estaven a mig fer. Els espais 
de joc infantils eren inexistents.

acabats de sortir del forn i un full de paper amb la imatge de dos 
nens que jugaven a la vorera. El text –escrit col·lectivament pels 
activistes– deia: «Teniu fills o sentiu com criden els fills dels altres 
a les escales i al portal quan arribeu a casa? Recordeu les poques 
oportunitats que teníeu per jugar de petits? Per què els nens en-
cara fan soroll al portal? Les coses no han canviat gaire des de la 
vostra infància. Si participeu activament en un debat públic, ara 
podeu donar suport a reivindicacions perquè es facin més llars 
d’infants, guarderies, parcs infantils i centres juvenils de qualitat 
i s’inverteixi més en el benestar dels nens. Heu demanat a l’Ajun-
tament o a la vostra associació de veïns quines inversions es de-
diquen a l’atenció infantil? Sabeu que l’Administració pot donar 
beques i està disposada a invertir en el benestar dels infants si se 
li sol·licita? La vostra actitud en relació amb les necessitats dels 
nens i adolescents és el que determina la quantitat d’inversions 
que serviran per finançar la neteja de patis, millors equipaments 
lúdics en futures construccions i nous parcs infantils municipals. 
Si hi ha llocs adequats per jugar, els nens deixaran de fer soroll als 
portals i a les escales. No tindran temps de fer-ne. Jugaran.»
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Per a Nielsen i els seus companys, l’activisme de parcs 
infantils no es fonamentava en una doctrina política particu-
lar; ni tampoc era un gest creativista, semblant a les accions 
de pintura mural que els situacionistes escandinaus havien 
dut a terme a Copenhaguen uns anys abans. Es tractava, més 
aviat, d’una mena de potlatch, d’una generositat desafiadora 
que comportava la millora il·legal de l’espai públic. Davant 
de l’espontaneïtat arquitectònica d’un parc infantil d’aven-
tures construït per activistes, les autoritats s’havien d’en-
frontar a una decisió difícil: o bé portaven els buldòzers i 
l’arrasaven –cosa que hauria semblat perversa i autoritària–  
o l’acceptaven com un monument no sol·licitat a la inexistent 
planificació urbanística. I un cop els activistes havien posat 
en marxa la maquinària dels mitjans de comunicació, es feia 
difícil obviar el parc infantil: ja era massa tard per retornar 
el regal. 
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Màquina d’impressió òfset instal·lada per Palle Nielsen  
amb motiu de l’exposició Festival 200 al Charlottenborg 
Exhibition Hall a Copenhaguen, 1969
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Tot i que van acabar sent arrasats per les autoritats, 
els dos parcs infantils que Nielsen va projectar i va ajudar 
a construir a Copenhaguen, el 1968 i el 1969, van ser un 
èxit com a accions mediàtiques i van tenir cobertura en la 
televisió nacional i la premsa. Com que havien passat de 
ser merament un nou tipus d’espai públic per a nens a ser 
esdeveniments fotogènics, diferien com a mitjà del que l’ar-
quitecte paisatgista C. Th. Sørensen havia anomenat en els 
anys trenta «parcs infantils en descampats» (skrammelle-
gepladser). Sørensen havia insistit que es donés als nens la 
possibilitat de construir les seves pròpies «ciutats» en solars 
no utilitzats de les zones urbanes, on ells mateixos poguessin 
ser creadors. El parc infantil en descampats era un lloc que 
es trobava més enllà de la pedagogia, en el sentit que s’ha-
via de permetre que els nens hi juguessin amb la mínima 
interferència dels adults: a la ciutat dels nens no hi calia cap 
relació educativa. El 1943, es va inaugurar el primer parc 
infantil d’aquesta mena a Copenhaguen i el concepte es va 
exportar després de la Segona Guerra Mundial. Entre els 
seus partidaris hi havia Lady Allen of Hurtwood, l’arquitecta 
paisatgista que va introduir els parcs infantils al Regne Unit 
a finals dels quaranta, després d’haver visitat el prototip de 
Copenhaguen; va ser ella qui en part va encunyar el terme 
de «parc infantil d’aventures» (adventure playground).17 

17. C. Th. Sørensen va escriure per primera vegada sobre els 
parcs infantils en descampats a Parkpolitik i sogn og købstad (Po-
lítica de parcs en pobles i ciutats, 1931). Moltes de les seves idees 
les va aplicar John Bertelsen, que havia estat el líder del primer 
parc infantil en descampats i que va parlar de la necessitat de crear 
espais físics favorables per als nens i espais psicològics que fo-
mentessin el joc (vegeu, per exemple, John Bertelsen: Børn bygger 
[Els nens construeixen]. Copenhaguen: Aktieselskabet Rockwool 
i Dansk Gasbeton Aktieselskab, 1958). La història dels parcs infan-
tils en descampats a Dinamarca és, evidentment, més extensa del 
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2. la gran exposició de model pedagògic  
en el Moderna Museet 

El juny de 1968, Palle Nielsen va viatjar a Estocolm per par-
ticipar en l’organització de l’Acció Diàleg, una sèrie d’acti-
vitats en l’espai urbà que va durar diversos mesos. Les van 
dur a terme activistes del Front Nacional d’Alliberament del 
Vietnam (FNA), arquitectes, mestres, pares, organitzacions 
juvenils socialdemòcrates i altres grups d’esquerres units 
contra «la construcció d’autopistes, barriades insalubres, 

que s’ha apuntat aquí, i també comprèn més exemples d’activitats 
i formes d’organització relacionades amb l’art d’avantguarda. Als 
anys seixanta, els provos van fomentar –d’una manera més anàr-
quica que Nielsen i els seus companys activistes– la construcció de 
parcs infantils ad hoc, simplement bolcant amb camions materials 
de construcció a patis d’escoles. Amb l’ajut de voluntaris, l’activis-
ta i poeta Carl Scharnberg va començar el maig de 1968 Børnenes 
Jord (La terra dels nens), uns espais per a nens més grans i adoles-
cents dissenyats per jugar i fer-hi altres tipus d’activitats, com ara 
criar-hi animals. Børnenes Jord encara existeix a diverses ciutats 
de Dinamarca. (Vegeu Carl Scharnberg: Børnenes Jord, svar på en 
udfordring. Århus: Aros Forlag, 1969.) Per a un resum de la història 
arquitectònica anglesa dels parcs infantils d’aventures, vegeu Nils 
Norman: An Architecture of Play: a Survey of London’s Adventure  
Playgrounds. Londres: Four Corner Books, 2003. Després de la 
guerra també es van crear a Londres espais de joc on s’aprofitaven 
els solars que havien deixat els bombardejos alemanys. En aques-
ta època hi va haver altres iniciatives, com les més de 700 speel-
platsen que l’arquitecte Aldo van Eyck va dissenyar a Amsterdam 
al llarg de trenta anys des de finals dels quaranta. Aquests parcs 
també es van crear en espais que havien quedat lliures arran de 
la urbanització. A diferència de Le Corbusier, per exemple, que 
situava les zones de joc en entorns arquitectònics idealitzats, Van 
Eyck feia servir els espais intersticials que havien quedat buits,  
i complementava així la (manca de) planificació urbanística amb 
els seus parcs infantils minimalistes i elegants.
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escoles depriments i la comercialització dels espais».18 De 
manera molt similar a les accions basades en la construcció 
de parcs infantils de Copenhaguen, Acció Diàleg va construir 
zones de joc temporals, però també es va encarar directa-
ment amb les autoritats. En un habitatge social, els veïns van 
fer servir bufadors per treure una tanca de ferro que dividia 
zones comunes, perquè volien ampliar la seva zona de lleure. 
Quan va arribar la policia, els veïns els van barrar el pas.

En una trobada per preparar l’Acció Diàleg, Nielsen va 
donar a conèixer les seves experiències i va destacar-ne el 
mètode. Tan important com l’acció directa, va dir, era arribar 
a la gent a través dels mitjans de comunicació. Va proposar 
apoderar-se d’una institució cultural –el Moderna Museet, per 
exemple– i organitzar-hi un parc de jocs d’aventura; l’esdeve-
niment donaria més rellevància a l’Acció Diàleg i permetria 
als activistes difondre les seves idees a gran escala. 

La idea de Nielsen de muntar un aquelarre instituci-
onal a favor de l’Acció Diàleg va ser criticada. L’ortodòxia 
contracultural considerava que l’espai institucional era per 
definició conformista, i la proposta de Nielsen es va con-
siderar, doncs, artística i elitista, un acte que exclouria la 
gent normal i corrent. Un activista formava part, abans que 
res, del moviment: ser artista era pura egolatria. A la seva 
manera, la contracultura satisfeia l’exigència de Roland 
Barthes d’un lector actiu que pogués substituir el prestigi 
individual de l’autor, «arquetip i culminació de la ideologia 
capitalista».19 Barthes va anomenar aquest lector actiu un 
«algú»: per als activistes, es tractava d’un «algú» col·lectiu, 
que existia fora de la ideologia de l’àmbit estètic. 

18. GL: «Aktion Samtal», Form, núm. 8, Estocolm, 1968, p. 504. 
19. Roland Barthes: ‘The Death of the Author’ (1968), a Bishop 

(ed.): Participation. Londres/Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006, 
p. 41.
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Tot i l’escepticisme dels seus companys activistes,  
Nielsen insistia que l’aliança estratègica amb l’establishment 
cultural podria beneficiar-los a tots. El juliol de 1968 Nielsen 
va conèixer Carlo Derkert i Pontus Hultén, el comissari i el 
director del Moderna Museet, que, sorprenentment, van ac-
ceptar de posar el museu a la disposició de Nielsen, sempre 
que assumís tota la responsabilitat del cost i de la posada en 
pràctica del projecte.20 Tenint en compte com es gestionen 
actualment les institucions culturals, no deixa de ser curiós 
que Hultén cedís el museu d’art més important de Suècia a 
un activista d’uns vint-i-cinc anys per fer-hi una «exposició 
pedagògica model», fossin quins fossin els continguts.21 

20. La intervenció de Nielsen havia de fer-se a la gran sala 
principal. En dues sales més petites hi havia exposicions de Jean-
Pierre Raynaud i Eva Aepplis.

21. Citat de l’escrit de Nielsen per recaptar fons, Estocolm, 
1968. 
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Palle Nielsen (a la dreta) amb activistes d’El model  
al cafè del Moderna Museet, Estocolm, 1968
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Com és que la idea de Nielsen va convèncer Pontus 
Hultén? Potser Hultén va detectar una afinitat entre el «mo-
del pedagògic» i les avantguardes històriques; prèviament 
havia organitzat retrospectives dadaistes i sobre el construc-
tivisme rus al Moderna Museet. Però també havia convertit 
el museu en una institució de prestigi internacional i, per 
tant, no necessitava donar explicacions a ningú per obrir 
el museu al Zeitgeist; i en aquest cas, la «tasca urgent dels 
museus» era precisament oferir un espai a aquesta mena de 
«models experimentals», que sorgien arran de la insatisfac-
ció per un sistema educatiu reaccionari que, com va escriure 
Hultén al catàleg de l’exposició, no tenia en compte el po-
tencial creatiu dels infants.22 D’altra banda, l’acceptació de 
l’activisme per part de Hultén es podria considerar un cas 
de tolerància repressiva, per fer servir el terme de Marcuse; 
és a dir, és el que passa quan les autoritats, en lloc d’ex-
cloure obertament certes persones, opten astutament per 
implicar-les en el procés de la seva pròpia alienació. Però 
aquest punt de vista és, òbviament, contrari a l’evidència 
(per no dir paranoic), i probablement no fa justícia als mo-
tius personals de Hultén, que també es poden interpretar 
des de la idea del joc. En una carta oberta, l’artista Öyvind 
Fahlström es queixava que el director del Moderna Museet 
era un «vell anarquista» propens a «l’obertura total, l’alegria 
de viure, la bellesa momentània polimorfament perversa de 
la infància, en exposicions del tipus caseta artística de jocs». 
Aquestes paraules feien referència a l’exposició de Hultén 
Movement in Art, entre d’altres, però també podia haver es-
tat una crítica contra El model, si se’l considerava un exem-

22. Pontus Hultén: «Museernas nya roll» (El nou paper dels mu-
seus) a Palle Nielsen (ed.): Modellen. En modell för ett kvalitativt 
samhälle. Estocolm: Moderna Museet, 1968, p. 32. (cat. exp.).



ple de misticisme anarquista.23 De fet, durant l’estada de 
Nielsen a Estocolm, Fahlström –a qui li costava acceptar 
que el parc infantil d’aventures del Moderna Museet era 
art– va convidar l’activista danès a casa seva per veure de 
quin peu calçava. Van arribar a un punt d’encontre quan 
Nielsen li va dir que el que volia no era promocionar-se a 
si mateix com a artista, sinó qüestionar l’espai expositiu  
i obrir-lo a nous públics.24

El juliol de 1968, Nielsen va rebre una beca doctoral 
de l’Escola d’Arquitectura de la Reial Acadèmia Danesa, 
que va fer servir per donar a El model l’estatus de projec-
te d’investigació, l’única manera d’aconseguir diners per 
dur-lo a terme. Amb l’ajuda de dues periodistes de la 
premsa d’esquerres, El model es va convertir en un projec-
te interdisciplinari amb espònsors i socis de recerca, com 
ara el Ministeri d’Educació, l’Institut Suec d’Estudis de la 
Construcció, el Consell de Benestar Infantil d’Estocolm  
i un conveni informatiu amb el diari Dagens Nyheter.25  

23. Öyvind Fahlström: «Perritos calientes y pinzas. Un comen-
tario en directo» (1966), citat a Manuel J. Borja-Villel (ed.): Öyvind 
Fahlström: Otro espacio para la pintura. Barcelona: MACBA, 2001, 
p. 176.

24. Palle Nielsen en un missatge de correu electrònic que em va 
enviar (21 d’agost de 2009). Fins aleshores, la protesta social (com 
ara el moviment pels drets civils als Estats Units) havia trobat un 
lloc al museu, en general, sota la forma compromesa i respectable 
de la fotografia social realista. Jean-François Chevrier escriu de la 
dècada dels seixanta que «l’espectacle del carrer feia temps que 
havia entrat al museu. Però és al carrer mateix on havien tingut 
lloc les protestes socials i les revoltes contra la segregació». Amb 
El model, la idea de Nielsen va invertir aquesta lògica, ja que 
afirmava que la llibertat també podia existir dins el museu. (Jean-
François Chevrier: L’any 1967. L’objecte d’art i la cosa pública. O els 
avatars de la conquista de l’espai. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 
1997, p. 26.)

25. Les periodistes eren Gunilla Lundahl i Kirsten Oswald.
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Un grup variat de voluntaris amb postures polítiques menys 
intransigents que les d’Acció Diàleg van ajudar a construir el 
parc infantil; l’integraven estudiants d’instituts politècnics, 
dissenyadors, artistes, professionals de l’àmbit del teatre  
i escriptors, entusiasmats tots amb la idea de Nielsen.

En un document de treball, molt cuidat en la redac-
ció i dirigit a recaptar fons, Nielsen presenta El model com 
un esdeveniment basat en la interacció dels participants  
i l’observació d’un entorn infantil. És la continuació de les 
promeses radicals de l’art: 

La idea és crear una gran exposició sobre un model peda-
gògic al Moderna Museet, entre el 20 de setembre i el 20 
d’octubre de 1968.

El motiu per fer una exposició pedagògica al Mo-
derna Museet és el següent: el debat sobre el nou art s’ha 
anat convertint en un debat sobre l’entorn. L’obra d’art 
individual cada vegada és menys interessant. És el context, 
les implicacions socials, el que està passant a primer pla. 
[...] Les exposicions de Warhol i Tatlin [que van tenir lloc 
al Moderna Museet] mostren cap a on cal anar. La con-
seqüència lògica d’aquesta línia de treball és un entorn 
comunicatiu que motivi la gent. [...] La idea és continuar 
explorant aquesta hipòtesi: els patrons de joc dels nens 
varien segons els canvis que es produeixen en el marc físic 
del seu joc i hi ha una connexió positiva entre la variabili-
tat de l’espai lúdic i la satisfacció de les necessitats físiques 
i sensorials dels nens.26

26. Citat de l’escrit de Nielsen per recaptar fons, Estocolm, 
1968.
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Per determinar quines eren les necessitats dels nens, calia 
crear les millors condicions possibles per observar-ne el 
joc. Segons Nielsen, El model havia de ser únic perquè, al 
museu, s’hi podria aïllar el joc infantil: només en un espai 
on els nens poden triar lliurement a què juguen «és possi-
ble mostrar la creativitat dels nens i la gran necessitat que 
tenen d’interacció grupal».27 Aquest model seria el marc per 
«maximitzar el joc [en una] situació nova i extrema» (de fet, 
en un entorn simulat):

L’exposició es pot considerar un model pedagògic només 
pel que fa a l’espai. S’hi faran esforços motors i sensorials 
similars al d’una àrea de jocs a l’aire lliure. La confronta-
ció amb un gran nombre de possibilitats, per si mateixa, 
incrementarà les capacitats lúdiques dels nens.

El marc s’ha concebut per ser construït amb fusta, 
amb ponts i moltes ordenacions espacials. El marc no 
inclourà elements de joc amb funcions determinades; 
l’ús que en facin els nens és el que en crearà la funció. 
El marc també està pensat per fer que l’espai sigui més 
imprevisible.

Es cobrirà tot el terra amb plaques d’aglomerat de 
fusta de tres mil·límetres, i a les parets es penjarà maso-
nite tou. Aquest revestiment protector farà que sigui més 
fàcil moure-s’hi lliurement.

La idea és, doncs, que els nens que arribin amb au-
tocar de les llars d’infants, d’escoles i institucions per a 
discapacitats treballin amb tots els materials que tinguin 
a la seva disposició. Per a l’experiència acústica, hi haurà 
marimbes, tubs de metall, llaunes de gasolina, tambors  
i instruments musicals vells. Sonarà música rock tot el 

27. Ibíd., p. 3.
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dia, per fer-los reaccionar i perquè tinguin una cosa que 
els faci treballar i els estimuli. Les disfresses i la pintu-
ra seran una part essencial de les experiències sensorials 
grupals. També se’ls proporcionarà fusta i eines perquè 
puguin ampliar l’entorn del joc. Es fomentarà el joc físic 
amb un gran marc lúdic fet amb caixes de cerveses i pneu-
màtics de cotxe, amb rodes i sense. Al centre de l’espai s’hi 
instal·larà una enorme massa de goma escuma. Els nens 
tindran la possibilitat de fer fotografies que es projectaran 
com a diapositives, de manera que podran veure les seves 
obres ampliades a les parets. [...]

A partir de tota aquesta combinació de possibilitats, 
apareixeran uns determinats patrons al llarg de l’exposi-
ció, que representaran les tries dels mateixos nens. El que 
s’observarà seran les alternatives escollides i es compa-
raran amb el grau d’interès per a cada patró de joc. Per 
tal d’enregistrar els diversos patrons d’experiència, està 
previst filmar i fotografiar de manera exhaustiva les dife-
rents fases de l’exposició. Aquesta exposició només s’aca-
barà quan s’hagi acabat de construir.

[...] El model pedagògic proposat com a exposició al 
Moderna Museet té l’ambiciós objectiu de generar un de-
bat sobre el paper de l’artista en la societat. Vol centrar 
l’atenció pública en l’aïllament de l’individu i en la falta 
d’oportunitats que hi ha per interactuar, i especialment 
en la necessitat del nen de crear el seu propi marc i d’ex-
pressar-s’hi. Vol essencialment convertir-se en una part 
indispensable de la recerca sobre com es va configurant 
l’entorn dels nens.28

28. Ibíd., p. 3-4.
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El model. Un model per a una societat qualitativa es va inau-
gurar el 30 de setembre de 1968 i en termes generals es va 
desenvolupar tal com s’ha descrit. A l’hora de la veritat, la 
idea de posar projectors de diapositives a l’abast dels nens 
es va descartar; en comptes d’això, cinc càmeres de vídeo 
de circuit tancat transmetien filmacions del parc infantil a 
uns monitors de televisió que estaven alineats a l’entrada,  
i els nens podien utilitzar un comandament a distància per 
fer zooms i variar l’enfocament de les càmeres que s’havien 
instal·lat per sobre del parc. Tot l’espai expositiu i els patrons 
de moviment dels nens dins d’aquest espai es transmetien  
en directe a un dels monitors des d’una càmera instal·lada en 
un lloc molt alt, a sobre de la «piscina de salts» plena de goma 
escuma. Nielsen fins i tot va aconseguir canviar la política de 
tarifes habitual perquè l’entrada a El model fos gratuïta per 
als menors de divuit anys, mentre que els adults havien de 
pagar cinc corones per entrar-hi. 

Enmig d’aquest entusiasta raonament pràctic, Nielsen 
va apuntar la dimensió metafísica d’El model: 

Amb una educació eficient i una gran producció no n’hi ha 
prou per crear un ésser humà qualitatiu. Només es pot fer 
entenent que l’ésser humà, com a individu, necessita una 
sèrie de relacions religioses; necessita realitzar-se perso-
nalment a través de la pròpia creació i amb la comunicació 
oberta amb els altres.29

Evocar la religió va molt més enllà, sens dubte, de la idea de 
construir una Kinderöffentlichkeit definida només per les 
relacions socials. O be és això, o bé Nielsen dóna un nom 
inusual al joc com a passió fonamental de l’esdeveniment. 

29. Ibíd., p. 2.
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Si l’individu necessita relacions religioses, significa això que 
el joc és, de fet, un ritual? L’afirmació metafísica de Nielsen 
és simptomàtica de com pretenia aconseguir un significat 
addicional a través d’El model: 

[…] quan ens demanen pel nostre model polític concret, 
només podem respondre que aspirem a molt més que 
aconseguir el control dels mitjans de producció. Aquest 
«més» és el que anomenem valors qualitatius, i al sistema 
el denominem sistema qualitatiu.30 

Tot i això, aquest excedent de significat creat per El model 
acaba anant més enllà del valor i del sistema, en una oscil-
lació messiànica entre el que és ideal i absent i el que és 
concret i present.

3. Conflictes estètics

Fins ara, Nielsen havia aconseguit trampejar entre l’auto-
ritat institucional i l’oposició activista. Els partidaris de les 
bases de l’Acció Diàleg havien acceptat l’«exposició d’un 
model pedagògic» com a moviment tàctic i Pontus Hultén 
li havia donat carta blanca. Però, com que la ideologia ac-
tivista prohibia les manifestacions artístiques, Nielsen no 
va reivindicar mai El model com a obra seva. En canvi, El 
model va acabar tenint un doble –o triple– programa: era 
un projecte de recerca pedagògic i una crítica activista de 
la vida quotidiana, i –extraoficialment– pretenia introduir 
un concepte d’art inclusiu i entès com a procés.

30. Palle Nielsen: «Den kvalitativa människan», Form, Estocolm  
(1968), p. 503.
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El catàleg de l’exposició que va editar Nielsen era una 
mena de folletó extens que contenia articles sobre com els nens 
queden engolits pel consumisme, els mitjans de comunicació, 
les institucions repressives i un espai urbà disfuncional. Els  
textos anaven acompanyats de dibuixos i escrits dels nens, 
juntament amb cites de personatges tan diversos com ara R.D. 
Laing, Mao Tse-tung i Søren Kierkegaard. Nielsen va decidir 
ometre un text sobre el paper de l’artista compromès que ell 
mateix havia escrit aquell any, per tal de no «fer una mala 
jugada a l’Acció Diàleg amb les seves intencions artístiques.31 

31. Palle Nielsen: «De sociale kunstnere» (Els artistes socials) 
a Clausen, Højholt, Hejlskov Larsen et al. (eds.), MAK, núm. 1, vol. 1, 
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Portada del catàleg de l’exposició 
d’El model, 1968
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En canvi, hi va incloure un text sobre l’alienació de les noves 
ciutats satèl·lit. Significativament, el debat artístic, que havia 
ocupat un lloc destacat en el document per recaptar fons de 
Nielsen, va desaparèixer del tot del catàleg, en què es va donar 
més pes a una crítica social que, a grans trets, girava al voltant 
d’una demanda de poder legítim: la d’opinar en la vida quo-
tidiana. A això, s’hi va afegir el títol, amb la seva superestruc-
tura d’utopia de masses: El model. Un model per a una societat 
qualitativa. 32 

Copenhaguen (1969), p. 6. Vegeu aquest text a les p. 136-144 d’aquest 
llibre. En un altre text del mateix any, Nielsen –que aleshores esta-
va fent un doctorat en arquitectura– continua parlant sobre estè-
tica, en aquesta ocasió a través dels conceptes d’espai i de procés 
social: «L’espai és la delimitació de les activitats. La forma és la 
nostra relació amb aquestes activitats. Això implica que la forma 
ja no és una noció estàtica. Perquè transforma la percepció dels 
problemes estètics de merament visuals a també socials […]. La 
formalització del funcionalisme: la forma definida per la funció 
dóna plaer estètic. Quan aquests espais que creem tenen la forma 
que respon a la tasca que ens han encomanat –i compleixen la 
tasca a la perfecció– aquests espais són alhora els més agradables 
estèticament.» (Palle Nielsen: «Rum – form – aktivitet», Arkitekten, 
núm. 71, Copenhaguen, 1969, p. 642.) 

32. Em baso en l’anàlisi dels termes «crítica artística» i «crítica 
social» de Luc Boltanski i Ève Chiapello a Le nouvel esprit du capi-
talisme (París, 1999). El títol de l’esdeveniment d’Estocolm parafra-
seja la definició d’André Gorz d’un nou ordre de prioritats per a les 
relacions humanes, que Nielsen també va citar en el catàleg: «En 
una societat avançada les necessitats no només són quantitatives 
(necessitat de béns de consum), sinó que també són qualitatives: la 
d’un desenvolupament lliure i diversificat de les aptituds de l’indi-
vidu, d’informació, de comunicació i de comunió entre els éssers 
humans, la necessitat d’alliberar-se no només de l’explotació, sinó 
també de la imposició i l’aïllament tant en el treball com en el temps 
lliure.» L’ús que fa Nielsen d’una institució per introduir el canvi 
qualitatiu podia, a la inversa, tenir també un efecte transformador 
en la institució. Aquest havia estat l’argument de Marcuse uns anys 
abans: «La societat contemporània sembla capaç de contenir el 
canvi social, un canvi qualitatiu que establiria institucions essenci-
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En el marc d’El model hi va haver un altre conflicte 
estètic, quan es van enfrontar dues concepcions diferents 
de l’art contracultural. Hultén havia convidat l’artista Sture 
Johannesson a dissenyar el cartell de l’exposició, però Nielsen 
el va vetar, ja que els gràfics underground de Johannesson 
giraven al voltat de l’ús de drogues al·lucinògenes, cosa que, 
per a Nielsen, estava fora de lloc en un projecte relacionat 
amb nens. Johannesson va prometre que faria una obra 
«neta». El seu cartell per a El model va ser un muntatge de 
colors saturats –taronja, blau, rosa, groc i daurat– que es 
va convertir en un esdeveniment-fantasma en si mateix. El 
seu component principal era la bandera sueca, inclinada per 
la foto d’un nen petit, que desestabilitzava així les expec-
tatives patriòtiques de la societat qualitativa. En els quatre 
rectangles blaus de la bandera hi apareixien unes imatges 
semiabstractes de blocs de pisos, mentre que la creu groga 
incorporava un devessall d’elements trets de les il·lustracions 
d’Alícia al país de les meravelles, lletres de cançons pop i fotos 
de nens jugant. Així i tot, Johannesson va aconseguir intro-
duir-hi de contraban material psicodèlic: a la barra horit-
zontal de la bandera, les caricatures de la societat de l’ordre 
(l’exèrcit, la policia, l’Església, la professió mèdica i la petita 
burgesia) persegueixen un hippy que està fumant un porro 
per tal d’expulsar-lo. Però Johannesson també es va adherir 
al codi d’autoria activista. En comptes de signar l’obra, com 
hauria fet un artista burgès, va inserir una firma col·lectiva 
al cantó inferior esquerra: una foto de grup en què l’artista 
apareix amb els treballadors de la impremta.

alment diferents, una nova direcció en el procés productiu, noves 
formes d’existència humana.» (Herbert Marcuse: One-Dimensional 
Man. Londres: Routledge, 2006 [1964], p. xiii; edició en català: 
L’home unidimensional. Barcelona: Edicions 62, 1968.)
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Pòster de l’exposició d’El model dissenyat el 1968 per Sture Johannesson. 
Serigrafia sobre paper, 70 x 100 cm. Col·lecció MACBA. Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, 2009
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Mentrestant, en els 660 metres quadrats de la sala 
principal del Moderna Musseet s’havien erigit torres i ponts, 
juntament amb piscines de goma escuma pensades perquè 
els nens hi poguessin saltar, enfilar-se o gronxar-se. Es van 
afavorir els jocs constructius amb eines i pinzells. I l’espai 
expositiu es va anar transformant a poc a poc a través de 
la interacció dels nens, a mesura que pintaven, treballa-
ven amb els materials i les superfícies o els destruïen. El  
Teatre Reial d’Estocolm va donar vestits vells del seu vestu-
ari perquè els nens es poguessin disfressar i Nielsen els va 
subministrar 200 caretes de Fidel Castro, Mao, De Gaulle 
i Lyndon Johnson (un duel equilibrat de dos revolucionaris 
contra dos reaccionaris) per destacar el caràcter polític del 
joc de rols.

Com en la utopia socialista de Charles Fourier, en 
què es feien tota mena de concerts a les guarderies per tal 
d’estimular les aptituds musicals dels nens de la comuna, 
a El model els nens podien posar discos de llarga durada  
i escoltar-los a través dels quatre grans altaveus que hi  
havia a l’espai expositiu, situats a cada cantonada. Com 
s’havia promès, molts d’aquests discos eren de música rock 
–Dylan, Zappa, The Incredible String Band–, però també 
hi havia música d’altres períodes històrics, com ara con-
certs per a orgue. Els discos més escoltats van ser els de Ravi 
Shankar, de música per a dansa del període renaixentista  
i un disc amb enregistraments de sons industrials de trens 
de vapor: tot això enmig d’un collage operístic de soroll  
i elements de mascarada. 

Nielsen va aconseguir, sens dubte, comunicar el que 
volia a gran escala. Durant les tres setmanes que va du-
rar l’«exposició lúdica del Moderna Museet» –tal com es 
va conèixer El model en els mitjans de comunicació–, la 
van visitar unes trenta-cinc mil persones, vint mil de les 
quals eren els nens a qui estava directament destinada. Per 
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tal d’incloure nens de classes socials que no acostumaven a 
anar als museus, es va animar les llars d’infants i les escoles 
a concertar visites: al cap de només tres dies, es va haver de 
limitar l’aforament a 350-380 nens per hora, ja que alguns 
nens s’hi van fer mal a causa de l’allau de visitants.33 Per 
evitar que els que feien cua a fora s’avorrissin, a l’entrada 
s’hi va improvisar un parc infantil a l’aire lliure. 

El model va atreure més l’interès dels periodistes que 
no pas el dels crítics d’art, en bona part pel fet de ser un 
cavall de Troia infantil dins d’una institució cultural. En ge-
neral, l’esdeveniment va dividir la premsa, segons si era de 
dretes o d’esquerres. La de dretes se’l mirava amb escepti-
cisme o fins i tot hi feia campanyes en contra, mentre que la 
d’esquerres s’abstenia de crear-hi polèmica. Clas Brunius, 
de l’Expressen, va atribuir l’autoria de l’esdeveniment a  
Nielsen, i la descrivia com «una construcció magnífica», 
però acabava dient: 

Té un límit. El que [Nielsen] genera és un trencament de 
la rutina molt saludable per als nens, una breu explosió 
de caos alliberador. Però el seu parc infantil només pot 
existir en la forma actual mentre els nens no es coneguin 
entre si, mentre siguin una multitud. Tan bon punt el parc 
infantil es converteixi en una institució, aquesta multitud 
cristal·litza en una societat, on hi ha governants i oprimits, 
especialistes a clavar claus que tenen més dret que els al-
tres als martells, campions de salts que sotmeten els que 
tenen por de saltar, i artistes que poden crear meravelles 
amb un pinzell i un pot de pintura i que, per tant, adqui-
reixen drets exclusius sobre aquests mitjans de producció.

33. Dagens Nyheter, Estocolm (7 d’octubre de 1968). 
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És inevitable, així és el nostre món i, indiscutiblement, el 
món dels nens. Però és bo que Palle Nielsen sigui aquí. 
Ha alliberat momentàniament els infants de les pressions 
de ser nens, i això ja és molt.34

Mentre que Brunius interpreta El model com una pausa te-
rapèutica enmig de la normalitat, altres diaris no van veure 
aquest «assalt al museu» amb bons ulls: 

34. Clas Brunius: «Paus i barnastressen», Expressen, Estocolm 
(10 d’octubre de 1968).

Parc infantil situat a l’entrada del 
Moderna Museet durant El model, 1968

60   



En una tanca, algú hi ha guixat: «Kosiguin go home», i a 
sota mateix: «Visca el comenisme» [sic]. En un altre lloc 
s’hi pot llegir: «Visca els Beatles», i en un racó es poden 
veure guixades unes quantes paraulotes, juntament amb 
una esvàstica verda mig ratllada.35 

«No hi ha res de nou en tot això», va escriure el periodista 
Evert René, que criticava l’esdeveniment amb duresa: 

Generacions d’adults s’han assegut per contemplar passi-
vament com juguen els nens. Seria més constructiu, però, 
si s’animés els pares a jugar, amb els altres pares, amb els 
seus fills, amb els fills dels altres, a passar-s’ho bé sense 
tenir en compte l’edat. […] Dissociar-se d’aquesta manera 
del món adult (que es descriu com a dur, brutal i con-
sumista) i confiar ingènuament que una nova generació 
crearà un món millor és pura il·lusió. Es pot entreveure un 
esperit rousseaunià, en aquesta professió de fe en el món 
pur i primitiu de la infància […].36

Resumint, El model apuntava cap a El senyor de les mosques 
i no cap a la societat qualitativa. El que debilita l’argument 
de René, però, i que complica El model, és que no es pot dir 
que els adults hagin tingut un paper passiu en el joc dels 
nens. De fet, els adults tenen uns conceptes molt definits i 
estrictes del que són el joc i la infància.

Lògicament, com que es tractava d’un esdeveniment 
antiautoritari, en què l’ingredient principal eren els nens, 
el tema de la seguretat es va fer molt present. Un pare es 

35. Tord Bäckström: «Barnan tar makten», font desconeguda 
(23 d’octubre de 1968).

36. Hans Evert René: «Så Gammaldags!», Expressen, Estocolm 
(9 d’octubre de 1968). 
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va queixar en un titular: «Tenia por que esclafessin el meu 
fill!»37 El mateix dia, el diari Svenska Dagbladet va informar 
els lectors que, de vuit mil nens, només dos s’havien fet mal 
i que, per evitar que això es repetís, s’havia decidit limitar 
«la quota de nens». Arran dels articles a favor i en contra 
d’això, es va produir un debat sobre el risc real que corrien 
els nens en l’entorn quotidià.38 

Durant tot el mes d’octubre del 1968, El model va 
sortir contínuament a les notícies. Al final de la segona 
setmana, el cap dels bombers d’Estocolm –alertat per un 
periodista d’un diari conservador– va ordenar que es tan-
qués el parc infantil si no es reconstruïa, per evitar el risc 
d’incendi que representava la goma escuma de la piscina 
de salts. Nielsen s’hi va avenir, i va optar per substituir la 
piscina de goma escuma per un gran tobogan. Atès que  
la goma escuma s’acostumava a guardar en grans magat-
zems (en forma de matalassos, per exemple), els voluntaris 
que van ajudar Nielsen a modificar el parc van sospitar que 
la intervenció del cap dels bombers era causada per mo-
tius polítics. Per tant, quan El model va tornar a obrir les 
portes, al cap de quatre dies de reconstrucció, els volun-
taris havien penjat pancartes vermelles al sostre i havien 
fet pintades a les parets. Nielsen era contrari a polititzar la 
protesta d’aquesta manera, però va cedir una altra vegada 
davant de la voluntat col·lectiva, amb la condició que les 
pintades fossin només de cites (de Mao o d’André Gorz, per 
exemple) i no de consignes. Va haver de reconèixer, però, 
que les pancartes vermelles suavitzaven la llum de la gran 
sala d’exposicions. 

37. Expressen, Estocolm (8 d’octubre de 1968).
38. Per exemple, Marianne Kärre: «“Modellen” byggs om – Ännu 

mer skumplast», Dagens Nyheter, Estocolm (8 d’octubre de 1968). 
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Un periodista va observar que El model, paradoxal-
ment, posava traves innegables a la llibertat del parc: 

Pel conjunt de l’espai les càmeres de televisió capten els 
més mínims moviments, i aquí i allà hi ha micròfons ocults 
que enregistren qualsevol soroll. Psicòlegs i pedagogs no 
paren de prendre notes. Tot plegat, sembla un experiment 
clínic amb conillets d’Índies.39 

Entre els que estudiaven els nens mentre jugaven, hi havia 
tres estudiants d’un màster en pedagogia. Van arribar a la 
conclusió que El model era més que un simple «reclam»: el 
fet que centenars de famílies fessin cua cada dia per donar 
als seus fills l’oportunitat de jugar demostrava «l’enorme 
necessitat» que hi havia d’espais lúdics construïts per satis-
fer els «desitjos dels nens».40 Els pedagogs també van arribar 
a la conclusió que els jocs funcionals (saltar, enfilar-se, 
gronxar-se) eren molt més populars que els constructius;  
i, tenint en compte que es tractava d’un entorn que tenia 
com a objectiu fomentar les relacions de grup i el joc col-
lectiu, el joc individual (pintar, per exemple) va predominar 
d’una manera sorprenent. La reacció irada dels activistes 
davant de la intervenció del cap dels bombers es va conside-
rar una «manifestació ingènua i poc subtil del propòsit d’El 
model»: s’hauria d’haver permès que l’espai que els nens 
estaven delimitant parlés per si mateix.41 

39. Macke Nilsson: «Ni tror att dom bara lattjar! Men i själva 
verket bygger dom upp morgondagens samhälle», Aftonbladet,  
Estocolm (5 d’octubre de 1968). 

40. Anna Lena Wik-Thorsell: «Modellen – bara ett nöjesjippo?», 
Svenska Dagbladet, Estocolm (11 de febrer de 1970).

41. Ibíd.



4. el significat del joc

L’últim lloc on un s’esperaria trobar-hi nens que juguen 
és un museu d’art. Pel fet d’atorgar poder al nen, El model 
invertia les jerarquies visuals i de control del comportament 
de les exposicions d’art i dissolia la forma estètica per con-
vertir-la en joc. Les fotografies que va fer Nielsen d’El model, 
que mostren els nens en plena creació d’un «model per a 
una societat qualitativa», semblen seqüències oníriques 
procedents de la imaginació viva que sorgeix en un entorn 
informal i sense normes.

Nielsen va fer aquestes fotografies des d’angles dinàmics 
–un contrapicat arran de terra d’una nena que es treu el jersei, 
nens suspesos en un laberint de cordes, fileres de pancartes 
vermelles que es perden en la distància– com si volgués posar 
de manifest patrons d’energia social; o «patrons de joc», com 
deia ell. Aquesta tendència a captar imatges en què es mostra 
l’individu com a part d’una estructura més gran, d’un nou cos 
social, el socialisme, es compensa amb fotografies de nens que 
juguen tot sols, erigits en ferms monarques d’un món que els 
pertany, segons les paraules que va fer servir Walter Benjamin 
per descriure un nen als cavallets de la fira.42 Per a Nielsen, 
doncs, la transformació social no només comença a la fàbrica 
o al carrer, sinó en l’espai que el joc demana i produeix. La 
producció és el primer acte històric, va dir Karl Marx, però 
és molt possible que el joc el precedís. Si el joc és producció  
(o producció prèvia a la producció), el nen és un subjecte amb 
una tendència natural al socialisme: així s’entén El model com 
a «parvulari de la revolució cultural».43 

42. Walter Benjamin: Berlin Childhood Around 1900. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2006 (1950), p. 122.

43. Nilsson, op. cit.
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Alhora, les fotografies de Nielsen semblen documentar 
alguna cosa que no hi ha, almenys no encara. En la mesura 
que semblen haver estat fetes just abans de la transformació 
–just abans de l’Aufhebung que condueix a la vida qualitativa 
promesa pel títol– aquestes fotografies creen expectatives: 
hi apareix alguna cosa més que no el joc, hi ha alguna cosa 
més a part de l’edat adulta. Però, des d’aquest punt de vista, 
les fotografies també es poden considerar un desig impos-
sible de preservar la vida espontània. I d’una manera molt 
literal, ja que els esdeveniments que es produïen davant de 
la càmera de Nielsen eren desordenats i improvisats, i els 
interpretaven actors no dirigits. Com ha afirmat Rosalind E. 
Krauss, l’instant únic de la fotografia és un salt en el temps 
que trenca la continuïtat temporal de significat, tradició  
i història.44 És evident que les fotografies de Nielsen mostren 
el museu d’art com el lloc on es produeix un esdeveniment 
que implica una lluita contra la tradició i la història; però, 
¿no desballesten també la pròpia producció de presència 
social d’El model? En aquest sentit, les fotografies documen-
ten alhora l’efusió de valor simbòlic que invariablement té 
lloc en l’espai tancat de les institucions del món de l’art i, en 
el cas d’El model, fan que sigui difícil distingir entre el nen 
com a ésser humà qualitatiu i com a subjecte estètic o, fins 
i tot, com a obra d’art.

Això equival a dir que el mateix concepte de joc va 
fer que les revindicacions de rellevància social d’El model 
fossin problemàtiques. Es podria dir que els patrons de joc 
que suposadament havien de constituir la base de la societat 
qualitativa els produirien individus que no són conscients 
de ser productius i que, per tant, estan lliures de qualsevol 

44. Rosalind E. Krauss: «The Photographic Conditions of Sur-
realism», The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985.
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motiu ocult que no sigui la continuació del joc/producció. 
Així és com el joc, i l’individu que juga, es manifesten a  
El model i a través d’ell. En el seu assaig clàssic Cartes sobre 
l’educació estètica de l’home (1793) Friedrich Schiller argu-
menta que el joc té la capacitat de reconciliar el plaer estè-
tic amb la governança social. Schiller sosté que la facultat 
estètica es basa en un instint, en l’impuls de jugar. Un cop 
reconeguda com a forma de joc, la funció estètica «allibera 
l’home, tant moralment com físicament». D’aquesta mane-
ra, les sensacions i els sentiments poden estar en harmonia 
amb les formes belles, despullant les lleis de la raó de la seva 
obligatorietat moral i reconciliant-les «amb l’interès dels 
sentits».45 Quan l’art estigui determinat per una nova relació 
entre l’instint i la raó, quan sigui l’impuls de jugar el que el 
guiï, els deures ètics i polítics del ciutadà s’internalitzaran 
com a tendències espontànies. 

Per a Schiller, l’art era l’únic que quedava per recons-
truir una societat il·lustrada després dels violents excessos 
de la Revolució Francesa. En el seu influent llibre Eros  
i civilització (1955), Herbert Marcuse reprèn l’impuls de 
jugar de Schiller i el revitalitza, amb la idea de reconstru-
ir la dimensió estètica de la modernitat, ara entesa com la 
satisfacció de les necessitats autèntiques de les persones 
i com la canalització del principi del plaer cap a la coexis-
tència pacífica d’una «moralitat libidinosa» que sosté una 
societat basada en el joc. Per als dos pensadors, doncs, la 
perspectiva d’una cultura no repressiva condueix de l’art a  
la llibertat a través del joc: és una convenció estètica esta-
blerta pel romanticisme del segle xviii i represa pels pensadors 

45. Schiller, citat a Herbert Marcuse: Eros and Civilisation. 
A philosophical inquiry into Freud. Londres: Verso, 2005 (1955), 
p. 182. Edició en català: Eros i civilització. Barcelona: Edicions 62, 
1968.
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utòpics i emancipatoris després de la Segona Guerra Mun-
dial. Això està implícit en el concepte de socialitat i llibertat 
d’El model des del seu emplaçament institucional, encara 
que només sigui perquè Nielsen no ho discuteix, ni substi-
tueix aquesta associació fonamental de la convenció amb el 
concepte d’art. 

Però a El model l’art ja no es concep com una realitat 
ideal i harmoniosa, ni el joc és en última instància l’essèn-
cia de la subjectivitat lliure, com en Schiller i Marcuse.  
A El model es fa un èmfasi diferent en el joc, en la mesura 
en què és la forma de producció del nen. Per aquesta raó, El 
model no només tendia a caure en la tradició romàntica de 
la societat i de la subjectivitat estètica, sinó que la metàfora 
avantguardista d’originalitat torna literalment a si matei-
xa, al nen com a font de vida. Com assenyalava Rosalind E. 
Krauss:

L’originalitat es converteix en una metàfora organicista 
que fa referència no tant a la invenció formal com a les 
fonts de vida. El jo original està protegit de la contami-
nació de la tradició, perquè té una mena d’ingenuïtat ori-
ginal. D’aquí que Brancusi afirmi: «Quan deixem de ser 
nens, ja estem morts.»46

 
No només les avantguardes artístiques, sinó també les po-
lítiques, actuen amb un dogma d’originalitat que fa que 
certes persones estiguin especialment predisposades per a 
determinades missions històriques. En el catàleg de l’ex-
posició d’El model se cita Mao Tse-tung, que insisteix en la 
necessitat que s’acatin les directrius generals: per als mem-
bres del partit hi ha d’haver un límit pràctic per al grau de 

46. Krauss, op. cit., p. 157.
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fraternitat i d’igualtat que es pot mostrar cap als ciutadans 
ideològicament sospitosos. Mao escriu:

Hem de concentrar la nostra energia en les capes i els 
grups socials que suposem que escolten i que encara  
poden pensar. Aquí és on podem tenir un impacte educatiu 
real. No podem triar el nostre públic a l’atzar. L’adoctri-
nament està massa avançat per això.47

En certa manera, El model fins i tot radicalitza l’educació 
maoista i nega que els adults siguin capaços d’educar els 
nens. Són els infants els que ens mostraran la societat qua-
litativa, perquè els nens són aquesta societat. Lev Trotski  
va escriure el 1923: 

Una revolució no és digna d’anomenar-se com a tal si no 
fa tot el possible per tenir en compte els nens, la generació 
futura per a la qual s’ha fet la revolució.48

La revolució no només s’ha fet per als nens, com a gene-
ració futura, sinó que els infants representen l’encarnació 
dels canvis futurs: un nou ésser humà, una força de pura 
història. Aquí, la necessitat espontània i desinteressada  
del joc que està implícita en l’impuls lúdic de Schiller es 
reflecteix metonímicament en el nen, vist com a portador 
de la revolució.

47. Rydén, op. cit., p. 10. Vegeu p. 125 d’aquest llibre.
48. Lev Trotski: «The Struggle for Cultured Speech», 1923. Citat 

a Catriona Jeffries: «Shaping the Future Race. Regulating the Daily 
Life of Children in Early Soviet Russia», a Kiaer i Naiman (eds.): 
Everyday Life in Early Soviet Russia. Taking the Revolution Inside. 
Bloomington: Indiana University Press, 2006, p. 256. 
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Si El model va anar més enllà de l’art, va ser en part per 
la forma de reprimir l’art en el context de l’Acció Diàleg, però 
també pel rebuig a adoptar les típiques formes artístiques 
d’aparença i de distanciament privilegiat del món. Alhora, 
allò que la tradició ha definit, de diverses maneres, com a 
essència de l’art continua actiu en El model: les convencions 
estètiques que l’esdeveniment, ostensiblement desestetitzat, 
relega als marges continuen ressonant i conferint significat 
a les seves representacions. 

Encara hi ha una altra ruptura, que es produeix en l’àmbit 
de l’economia de representació d’El model, i que es tradueix en 
la inesperada cessió de poder als nens que juguen.

5. Un encreuament de noms

Com que el joc del nen es reconeix com una força produc-
tiva, a El model la distinció convencional entre l’adult que 
sap i el nen ignorant s’inverteix. Però el joc també assumeix 
una funció representacional, com una oportunitat dels nens 
perquè es faci justícia i com a oportunitat per a una societat 
qualitativa. És a dir, els nens juguen a alguna cosa per a algú.

El text introductori del catàleg de l’exposició diu el 
següent:

Totes aquestes frases tenen els seus propis senyals.
Però també fan referència a un model instal·lat al 

Moderna Museet del 30 de setembre al 20 d’octubre de 1968.
Es tracta de fer un marc per als jocs creatius dels 

nens. El marc s’ampliarà amb la contribució de nens de 
les edats més diverses.

Tant a dins com a fora –i amb tota mena de jocs– tin-
dran el dret de comunicar la seva capacitat d’expressar-se.

El seu joc és l’exposició.
L’exposició és l’obra dels nens.

70   



No hi ha cap exposició.
És una exposició simplement perquè els nens juguen 

en un museu d’art.
És una exposició només per als que no juguen.
Per això diem que és un model.
Potser serà el model de la societat que els nens volen.
Potser els nens ens poden dir tantes coses del seu 

món que pot arribar a convertir-se també en un model 
per a nosaltres.

Confiem-hi.
Per tant, deixem que els nens presentin el seu model 

als que treballen amb ells i als que són responsables de les 
condicions que els donem a fora, en el món dels adults.

Creiem que els nens són capaços d’expressar les seves 
necessitats.

I que el que volen és diferent del que els espera.49

49. Nielsen: «En modell för ett kvalitativt samhälle», op. cit., p. 4. 
La primera línia del text fa referència als altres textos del catàleg. 
Nielsen també escriu per al catàleg un text que té el mateix títol 
que la seva intervenció i que signa personalment. Hi defineix –en 
desacord amb la primacia que el manifest atorga al treball infan-
til– el joc dels nens en termes d’imitació. Estableix així un relació 
reflexa entre nens i adults: «Quan mirem com els nens juguen a 
baix, al pati, somiem. Sabem que juguen a fer de nosaltres, que 
juguen a fer el que fem cada dia. El seu contacte amb la realitat és 
a partir del que nosaltres els expliquem.» Nielsen conclou: «Però 
ara sabem que cal que canviem la nostra actitud cap a la societat 
i la gent que ens anem trobant. Al mateix temps que donem als 
nens les oportunitats que necessiten com a persones. Aleshores 
jugaran també a actuar com nosaltres. Aquest és un model per a 
una societat qualitatativa.» El text que signa Nielsen no menciona 
l’acció al Moderna Museet, i per tant aborda la idea d’una societat 
qualitativa en termes generals. Vegeu p. 116 d’aquest llibre.
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El text està signat per l’Arbetsgruppan, el Grup de Treball que 
–segons es dedueix– va construir el parc de jocs. Però, tot i 
que hi va haver diversos voluntaris que van ajudar Nielsen, 
aquest grup no va existir. La firma «Grup de Treball» va ser el 
pseudònim que va utilitzar Palle Nielsen per evitar la signatura 
autorial i per signar el text amb una identitat col·lectiva: era 
una manera de ser fidel a la ideologia de l’Acció Diàleg. 

El text d’aquest Grup de Treball fictici es pot interpre-
tar com un manifest d’El model. Però és molt diferent de 
les arengues incendiàries del modernisme, signades per un 
«nosaltres» sobirà que planteja les seves demandes en un «ara» 
revolucionari. Segons Jacques Rancière, el temps de subjec-
tivació política del manifest es pot considerar «una cruïlla 
d’identitats basat en una cruïlla de noms: noms que vinculen 
[…] un ésser amb un no-ésser o amb un ésser que encara no 
és».50 El col·lectiu que «encreua els seus noms» en el manifest 
està estructurat per l’expectativa de llibertat i per allò que 
no és o encara no té (igualtat, drets). A El model, l’esdevenir 
universal de l’infant –del nen com a persona inacabada, pre-
ésser o generació futura– es converteix precisament en aquest 
encara-no-ésser que reivindica els seus drets i la seva llibertat. 
L’autoria truncada pel mateix Nielsen subratlla aquest procés 
de subjectivació política. Pel fet de desaparèixer com a autor 
de l’esdeveniment i treballar amb un pseudònim col·lectiu, 
encreua identitats i vincula noms externs a la seva pròpia 
firma per produir literalment un espai des-autoritzat on els 
nens poden utilitzar el joc per «parlar sobre la seva capacitat 
d’expressar-se». 

Es tracta d’una perspectiva que provoca cert vertigen, 
però que és alhora inesperadament productiva. El fet que  

50. Jacques Rancière: «Politics, Identification, and Subjectiviza-
tion», October, núm. 61, p. 60-61.
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el text del Grup de Treball sigui un contradiscurs escrit per 
un autor fictici en nom d’un col·lectiu –el dels nens– que 
no escriu o no en sap, crea, sense pretendre-ho, una curio-
sa igualtat. Atès que tres autors que només hi són presents  
a mitges s’escriuen entre si, hi ha una autoria col·lectiva:  
Nielsen escriu el text amb el pseudònim del Grup de Treball, 
que cedeix als nens el treball de significació i, aquests, al seu 
torn, continuen «parlant sobre» el seu treball en un marc 
per a la societat qualitativa. Aquesta fusió de noms també 
inclouria el de Pontus Hultén, com a mediador institucio-
nal de l’esdeveniment, i el de l’Acció Diàleg, com a autoritat 
ideològica de Nielsen.

El que Karl Marx i Friedrich Engels, a La ideologia ale-
manya, anomenen «organització comunista de la societat» 
també té conseqüències per al paper de l’artista. Quan en 
la societat ja no hi ha una divisió del treball, «desapareix la 
subordinació de l’artista a un art concret que fa que sigui 
exclusivament un pintor, un escultor, etc.». Això comporta que 
la «concentració exclusiva de talent artístic en unes persones 
concretes» es dissolgui en una massa àmplia, perquè ja «no hi 
ha pintors, sinó, a tot estirar, persones que, entre altres coses, 
també pinten».51 Aquest talent artístic reintegrat, despullat 
de l’autoria individual, es coneix com a treball no alienat; 
però també podria ser el tipus de producció que s’anomena 
joc. I d’aquesta manera, pel fet de subvertir l’autoria indivi-
dual ometent o esborrant la seva pròpia signatura, Nielsen 
aconsegueix incloure els nens com a productors i acomplir 
tot el potencial polític d’El model, més enllà de les paradoxes 
i ambigüitats que el concepte de joc comporta.

51. Karl Marx i Friedrich Engels: The German Ideology. Nova 
York: International Publishers, 1973 (1846), p. 109. Edició en català: 
La ideologia alemanya. Barcelona: Laia, 1987.
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6. entrebancs en el temps i en l’espai: festes i gestos

Al llarg de la seva particular combinació d’absències i pre-
sències, el text del Grup de Treball nega, cinc vegades i en 
cinc frases, que El model sigui una exposició. És ben cert 
que El model no presentava les constants perceptuals de 
tipus passiu i contemplatiu que un espera trobar en una 
exposició d’art, però en canvi va convertir el museu en un 
lloc d’on podia sorgir una nova sensibilitat –un comunisme 
febril. Però, què és el que no es pot dir i que té l’exposició 
com a límit? 

Com hem vist, El model deixa de banda radicalment no 
només el format expositiu, sinó també altres formes estèti-
ques de manifestació, inclosos l’autoria i l’objecte d’art, com 
una manera d’anticipar-se al futur esdeveniment. D’una 
manera similar, el Proletkult dels constructivistes russos va 
transformar el paper històric de l’artista en un «decorador 
d’esglésies i en un bufó al servei dels poders seculars», com 
va dir Nielsen en una entrevista.52 En un comentari sobre el 
cèlebre projecte de Vladimir Tatlin per a un Monument a la 
Tercera Internacional, per exemple, l’arquitecte rus Kons-
tantin Melnikov va expressar el seu menyspreu cap a un edi-
fici anul·lat pel seu context estètic: «La Torre Eiffel té només 
300 metres d’altura i es va construir per adornar una fira 
universal.»53 És a dir: la Torre Eiffel no és realment una tor-
re. És només una torre per a la burgesia. La política espacial 
de l’agit-prop, també estava en sintonia amb la redefinició 
que feia El model de la funció del museu com a parc infantil. 

52. Rydén, op. cit., p. 11. Vegeu p. 127 d’aquest llibre.
53. L’arquitecte Melnikov en una conversa amb R. Broby-

Johansen, 1926. Citat a Bergqvist, Lindegren, Hultén, Feuk 
(eds.): Vladimir Tatlin. Estocolm: Moderna Museet, 1968, p. 63 
(cat. exp.). 



Per un imperatiu polític es podia descartar la funció origi-
nal d’un edifici o d’un vehicle i posar-lo, si se’l dotava d’un 
nou aspecte, al servei de l’educació de les masses: la façana 
d’una església, per exemple, es podia transformar perquè 
semblés un tanc gegant, una arma de l’Exèrcit Roig. I, per 
il·lustrar la població rural, es van enviar a les províncies 
trens d’agitació i propaganda, que es van fer servir com a 
aules i espais expositius. 

El catàleg de l’exposició de Pontus Hultén Poetry Must 
Be Made by All!, del 1969, va incloure un text sobre les fes-
tes bolxevics dels anys vint: eren desfilades que serpente-
javen per la ciutat com si fossin escultures propagandísti-
ques mòbils. Un tal Mazaev va definir la festa amb aquestes 
paraules: 

[...] la relació en viu entre éssers humans, sense traves 
d’objectes o estructures jeràrquiques. El tret característic 
n’és el joc, l’autorealització, sense el qual ningú existeix 
de debò. [...] [La festa] com a fenomen estètic supera així 
el caràcter il·lusori de l’art. El principi del joc –l’acció és 
l’antítesi de l’observació– contribueix a eliminar totes les 
diferències entre actor i espectador [...]54 

En el bolxevisme carnavalesc de la festa de masses, el joc 
elimina «totes les diferències» i supera la il·lusió de l’art. 
Però el joc, pel fet d’estar inextricablement associat al tea tre, 
restableix alhora la il·lusió, almenys si un es remunta a l’arrel 
d’aquesta paraula: in-ludere, «estar en joc». A més d’alli-
berar l’espai i la subjectivitat, el joc és també una forma 

54. A. Mazaev: «Mass festivals of the 1920s», Dekorativnoe iss-
kustvo, núm. 11, 1966, citat a Waldén (ed.): Poetry Must Be Made 
by All! Transform the World!. Estocolm: Moderna Museet, 1969, 
p. 47 (cat. exp.). 
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estètica inherent al ritual polític –com a espai conceptual 
delimitat per la il·lusió. Des d’aquest punt de vista, el joc no 
ens aproxima pas més al que és real o a l’àmbit polític que 
el que ho fa l’exposició d’art.

A La noche de los asesinos (1965), de José Triana, –una 
obra teatral que, com El model, es va presentar a Estocolm 
el 1968– tres germans juguen a un joc prohibit en què as-
sassinen els seus pares, tirànics, i reivindiquen el dret de 
reconstruir el món. Per a la seva revolució domèstica recla-
men cantant un espai on es donin noms nous a les coses  
i als llocs: « La sala no és la sala, la sala és la cuina. El quar-
to no és el quarto. El quarto és el lavabo.»55 El museu ja no 
és el museu; l’exposició és un parc infantil… Tanmateix, 
en l’obra de Triana, la revolta dels fills els acaba anant en 
contra. Amb les normes i els hàbits repressius que els han 
inculcat, els pares acaben tenint l’última paraula. Passa una 
cosa semblant quan es construeix un parc infantil en un 
museu. Aquest, evidentment, no és una arquitectura qualse-
vol, que pugui ser apropiada o esquivada, sinó que desplega 
un poder apropiatiu molt sofisticat, en què El model es va 
acabar enredant. 

Com va dir Nielsen, l’espai expositiu proporciona un 
context d’investigació perfecte per estudiar el caos. Però 
això també implica que, quan El model va incorporar els nens 
a un procés evolutiu, estava actuant d’una manera similar a 
la dels museus del segle xix concebuts com a mecanismes 
per fomentar el progrés. Per això, El model va fer sorgir el 
fantasma del museu com a organisme per a la instrucció 
pública. Pel fet d’haver tingut un paper decisiu en la forma-
ció de la societat disciplinària, els museus i les exposicions 

55. José Triana: La noche de los asesinos. Madrid: Cátedra, 2001 
(1965), p. 50.

76   



són instruments fonamentals en les funcions educativa  
i civilitzadora de l’Estat. El «complex expositiu», per emprar 
el terme de Tony Bennett, no és un poder que actua a tra-
vés de la força o la correcció, sinó que integra les persones  
i els ofereix un paper en el seu propi funcionament.56 Els 
visitants de les exposicions s’afalaguen i es regulen els uns 
als altres, i ocupen un espai consensual definit per certs 
valors, on contemplen obres d’art i on es contemplen els 
uns als altres contemplant obres d’art. Per tant, potser sí 
que El model va buidar d’objectes l’espai expositiu i el va 
lliurar a criatures sense civilitzar, però també va convertir 
la infància en un espectacle d’educació cívica, encara que 
fos emancipadora o utòpica: «Un model per a gent que vol 
mirar la gent», com va dir un diari.57

En el seu llibre Inside the White Cube (1976), Brian 
O’Doherty defineix el gest com una obra d’art que fa servir 
el mateix espai expositiu com a material artístic; això passa, 
per exemple, quan el 1968 Christo i Jeanne-Claude embo-
liquen amb lona el Contemporary Art Museum de Chicago. 
Quan fa servir l’arquitectura que hi ha al voltant de l’art, 
l’artista investiga les suposicions ideològiques subjacents 
al fet d’aïllar determinats objectes en l’espai expositiu i 
atorgar-los un valor, o bé desplaça els paràmetres físics de 
l’espai expositiu cap a la representació artística. El gest és 
sovint una manera d’assenyalar i escenificar com s’estruc-
tura la recepció de l’obra d’art, de la mateixa manera que 
el parc del Moderna Museet va modificar les expectatives 
convencionals pel que fa a l’art i a l’exposició de l’art. Així 

56. Tony Bennett: The Birth of the Museum. History, Theory, 
Politics. Londres: Routledge, 1995.

57. Dagens Nyheter, Estocolm (2 d’octubre de 1968).
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doncs, el gest «potser no és art, però s’hi assembla i, per 
tant, té una metavida sobre i al voltant de l’art».58

Com que un parc infantil no és ni exclusiu ni difícil 
de comprendre, El model encaixa fàcilment en la crítica 
d’O’Doherty de l’espai expositiu com a encarnació de l’esno-
bisme social, intel·lectual i econòmic. El gest és un canvi de 
perspectiva sobtat, un atac inesperat contra l’espai expositiu 
o contra l’autoafirmació del museu com a espai que conté 
totes els temps històrics. El gest provoca un esclat d’energia 
i sorpresa perquè apunta cap a un avenç futur:

[…] en el temps d’un gest hi ha un entrebanc que constitu-
eix el seu mitjà real. El seu contingut, revelat pel temps i la 
circumstància, pot estar desajustat en relació amb la seva 
forma de presentació. […] Els gestos són, doncs, les obres 
d’art més instintives, en el sentit que no provenen del ple 

58. Brian O’Doherty: Inside the White Cube. The Ideology of the 
Gallery Space. Londres: Lapis Press, 1986 (1976), p. 70. La des-
cripció del gest com a meta-art que proposa d’O’Doherty apareix 
ja a Henri Lefebvre, quan escriu sobre l’apropiació com una forma 
particular de produir espai: «Un espai apropiat s’assembla a una 
obra d’art, cosa que no vol dir que sigui, en cap sentit, una obra 
d’art d’imitació.» Lefebvre sosté que la majoria d’experiments mo-
derns de formes de vida col·lectiva han perdut força a causa del 
que ell anomena morfologia espacial insuficient; concretament, 
pel perill d’apropiació intrínseca a la manera en què els municipis 
han començat a fer ús dels espais existents –la casa de camp dels 
afores, la granja, castells més o menys ruïnosos, etc.– per a les se-
ves pròpies finalitats. Per poder crear un nou espai mitjançant la 
diferenciació qualitativa, la invenció d’un «espai de recreació» ha 
de passar conscientment per una «fase elitista», una fase d’abs-
tracció. El model va ser potser aquesta «fase elitista» expressada  
a través d’una variant en l’estratègia activista més partidària de  
reivindicar que l’art crític havia de pertànyer a la institució. (Henri 
Lefebvre: The Production of Space. Oxford: Basil Blackwell, 1999 
[1974], p. 380.)

78   



coneixement del que els provoca. De fet, neixen d’un desig 
de coneixement, que el temps pot fer sorgir.59 

És una cosa que només es pot dir a mitges i que es basa en 
una tensió no resolta entre el temps present i les formes 
històriques existents en aquest present; el desig que arribi 
alguna cosa, alguna cosa més, que no es pot reduir en cap 
cas al coneixement positiu. Per això, els nens d’El model 
continuen «treballant en el marc» per tal de generar un con-
tingut futur, el model per a una societat qualitativa.

Però el gest només es pot fer una vegada. El cub blanc, 
elàstic com és, aviat es reconfigura i espera el que és ines-
perat. Així doncs, si l’artista que fa el gest treballa amb l’as-
túcia d’un torero, com diu O’Doherty, també se’l pot com-
parar amb l’advocat astut que troba esquerdes legals en la 
«legislació» de la institució a través de les quals l’excepcional 
metaobra pot eludir la història i avançar-se a les crítiques. 
D’aquesta manera, el gest contribueix a una estranya barre-
ja de subversió i legalisme. El problema, però, és què passa 
amb la ironia del gest quan aquest gest ja no és el resultat 
d’una (falsa) dialèctica entre l’artista individual i la insti-
tució; quan no és l’autor qui «t’il·lustra» sinó una multitud 
anònima d’«algús», tal com Roland Barthes va descriure el 
lector actiu; quan els malabarismes i els canvis de la lògica 
del cub blanc no estan pensats per ser inscrits en la història 
de l’art però, de fet, podrien sortir del museu i entrar a la 
ciutat que hi ha a fora; quan el seu contingut formal és el 
joc incontrolat dels nens.

Per tant, en la seva reconstrucció del cub blanc, Nielsen 
en molts sentits va anar més enllà del que O’Doherty tenia en 
ment quan va escriure sobre el gest. A més a més, les maniobres 

59. Ibíd., p. 105-106.
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que Nielsen va haver de fer per complaure els seus companys 
activistes de l’Acció Diàleg mostren que era perfectament 
conscient que el cub blanc no era un espai incontrovertible. 
D’altra banda, El model es basava –tant si se’l considera un 
laboratori pedagògic com una utopia de masses– en la idea 
del cub blanc com a àmbit mut i universal.60

7. Nedant en pintura

En un article que va escriure a les acaballes del 1968, el poeta  
i periodista Hans-Jørgen Nielsen exemplifica el somni de lliber-
tat de la cultura juvenil amb El model. De Palle Nielsen, en diu:

[...] va aconseguir fer realitat aquell somni perquè tothom 
el pogués veure i viure: una col·lectivitat enorme que es 
multiplica, creada per a persones lliures i felices, que en 

60. Si bé el gest de l’espai expositiu és una moda endèmica dels 
anys seixanta, poc després es troben projectes bastant semblants a la 
manera amb què El model transforma l’espai expositiu cap a un espai 
social: així, la instal·lació multisensorial d’Hélio Oiticica Tropicalia 
a la Whitechapel Gallery, el 1969, o Garage Sale de Martha Rosler a 
la Universitat de Califòrnia, el 1973 (una mena d’Encants d’objectes 
quotidians que l’artista aplega i que es venen a la sala d’exposicions 
d’art de la universitat), en són probablement els exemples més prò-
xims, tant en el temps com en la seva filosofia artística. Curiosament, 
hi va haver un projecte semblant el 1971 a Frankfurt, quan els artis-
tes Thomas Bayrle i Wolfgang Schmidt, juntament amb estudiants 
de la Hochschule für Gestaltung d’Offenbach (Linette Schönegge, 
Regina Henze i Karin Günther-Thom), van posar en marxa a la Fira 
de Frankfurt l’esdeveniment Kinderplanet (El planeta dels nens), un 
parc d’aventures per als nens que no podien marxar de vacances a 
l’estiu. En el text A Voyage on the North Sea. Art in the Age of the Post-
Medium Condition (1999), Rosalind E. Krauss proposa un concepte 
històricament normatiu del gest, al·legant que el gest conceptual 
s’ha convertit en el camí legítim per produir obres artístiques, a falta 
d’una especificitat del mitjà com a criteri absolut. 
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aquest cas estava conformada sobretot per nens, però que 
també ho hauria pogut estar per adults; era un estil de 
vida comunitari profundament integrat, que, tot i això, no 
impedia la lliure expressió de l’individu; una societat qua-
litativa que, precisament, no depenia de factors quantita-
tius: l’elecció real i lliure entre un munt de possibilitats. Hi 
havia, per exemple, moltes caretes i disfresses de tots els 
períodes, de manera que els nens podien triar lliurement 
els seus rols. Així és com es mostra el somni de la llibertat. 
Pensar a través de rols és imaginar la revolta. O almenys 
això és el que hauria de ser, ja que comporta la capacitat 
d’imaginar altres rols que els que imposa la societat d’una 
manera autoritària.61

En la descripció que fa Hans-Jørgen Nielsen d’El model com 
una mena d’estat lliure estètic, la crítica a la ciutat i a la 
infància queda diluïda. En canvi, el presenta com a proveï-
dor d’un arsenal de subjectivitats ideal, davant dels rols, 
escassos i fixos, de la societat burgesa. Això és el que va 
anomenar attituderelativisme (relativisme actitudinal): una 
idea de subjectivitat que desplaça el concepte d’elecció de 
l’existencialisme cap a formes d’aparença social. Per dir-ho 
d’una manera simple: som els rols que adoptem i a través 
dels quals ens mostrem. Quan la personalitat es va desen-
volupant en seqüències d’actituds complexes i discontínues, 
«el comportament pertany a la forma concreta d’actuació 
que s’anomena joc».62 Encara que Hans-Jørgen Nielsen ho 

61. Hans-Jørgen Nielsen: «Drømmen om frihed» (El somni de 
llibertat), Information, Copenhaguen (21-22 de desembre de 1968).

62. Citat a «Spillets regler. Til attituderelativismens psykologi» 
(Les regles del joc. Sobre la psicologia del relativisme actitudinal), 
a Hans-Jørgen Nielsen: ‘Nielsen’ og den hvide verden. Essays Kritik 
Replikpoesi 1963–68. Copenhaguen: Borgen, 1968, p. 13. 
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consideri una rebel·lió, també representa cert fatalisme po-
lític, almenys des del punt de vista de l’activisme d’oposició 
més sòlid i d’oposició practicat per Palle Nielsen. En el re-
lativisme actitudinal, l’art només pot oferir un altre terreny 
de joc. Un podrà «modelar» i retocar els papers que habita 
i també inscriure-s’hi subjectivament de formes diferents, 
però sempre haurà de seguir el joc. 

Si la idea d’intercanvi de rols de Hans-Jørgen Nielsen 
no és aplicable a El model i a la seva complexa llibertat, el 
que comenta sí que planteja la qüestió de quina és la rela-
ció entre l’ambigu model de transformació social de Palle 
Nielsen i la subjectivitat. El 1969, Palle Nielsen va revisar  
i publicar el text que havia escrit per al catàleg de l’expo-
sició d’El model i que finalment no va incloure. En el text, 
titulat «Els artistes socials», expressa el seu escepticisme 
cap als conceptes existents de transformació social (com 
ara el d’un materialisme dialèctic ortodox), de la mateixa 
manera que temps enrere havia considerat que la finalitat 
d’aquell esdeveniment era la producció d’una plusvàlua  
indefinible, d’«un “més” qualitatiu». Nielsen confessa haver 
«imposat coses als nens» a El model, ja que havia suposat 
que treballarien amb els materials com ell ho hauria fet, en 
comptes de fer-los malbé o destruir-los.63 Però si l’artista 
social permet que els nens juguin amb llibertat, també cal 
que es desprengui dels criteris habituals de producció. Com 
sempre, la política es complica quan la perspectiva única 
del principi de plaer es fa servir en un projecte de recons-
trucció social. Nielsen admet que es veu obligat a limitar 
radicalment l’abast de la seva crítica artística:

63. Palle Nielsen: «Els artistes socials» a Clausen, Højholt, Hejl-
skov Larsen et al. (eds.), MAK, núm. 1, vol. 1, Copenhaguen, 1969,  
p. 6. Vegeu aquest text a les p. 136-144 d’aquest llibre.
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El simple fet que [els nens] estiguessin nedant en la pintura 
ja és un pas endavant cap a un canvi d’estructura de la soci-
etat. És un pas petit. I lent. Però està dins d’un moviment 
de desitjos i accions.64

Nielsen s’allunya aquí de la concepció que integra un model 
social i comença a pensar en un micronivell en què el nen 
que juga està fora de l’abast dels projectes col·lectius o de la 
realpolitik. Aquí la qüestió és com es poden articular els ni-
vells d’existència anteriors a la societat i anteriors a la perso-
na, en un espai en què la percepció i el significat encara van 
fluint contínuament. D’acord amb aquesta perspectiva, el 
repte de constituir el poder i, per tant, les condicions prèvies 
per al canvi, no es vincula a l’establiment d’uns paràmetres 
ideals per als processos socials, sinó a fer-se petit. El que cal 
alliberar és tant el potencial artístic i subjectiu com l’acció 
política col·lectiva. Com va afirmar Gilles Deleuze, l’art diu 
el que diuen els nens; aquest és l’estat celestial de l’art en 
què «ja no hi ha res de personal o racional, i en què d’un acte 
infinitesimal se’n pot derivar una percepció gegantina, una 
visió oceànica».65

En aquest nivell de crítica –dels espais que hi ha en 
nosaltres i en la multitud que encara no té nom o denomina-
ció– es fa evident que el caràcter utòpic d’El model no només 
va tenir conseqüències temporals, espacials i subjectives, 
sinó també lingüístiques. Això és cert pel que fa a l’esforç 
de Nielsen per trobar un vocabulari adequat per articular el 
tipus de crítica a què El model apuntava, però també pel que 
fa a les teories i vocabularis amb què abordem actualment 
 

64. Ibíd. 
65. Gilles Deleuze: «Ce que les enfants disent», Critique et clini-

que. París: 1993, p. 86.
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aquell esdeveniment. Michel Foucault diu que les utopies 
consolen perquè, encara que no tenen un lloc real, ofereixen 
una societat perfeccionada en forma d’espais amplis i mag-
nífics; «despleguen ciutats amb grans avingudes i jardins 
superbament plantats, països on la vida és fàcil, encara que 
el camí que hi porta sigui quimèric.»66 Fora de les utopies 
líriques i sistèmiques, hi trobem les heterotopies. Són els 
«espais altres», espais d’ombra, fora del raonament oficial 
–en la nostra cultura, són llocs com ara les presons, els 
psiquiàtrics o el cinema. Les heterotopies són contrallocs, 
com els anomena Foucault, on tots els altres llocs reals de 
la cultura hi són «alhora representats, qüestionats i invertits». 
Una heterotopia no té una destinació moral i, per tant, és un 
desafiament al coneixement i al llenguatge: 

Les heterotopies són pertorbadores, probablement perquè 
debiliten secretament el llenguatge, perquè fan que sigui 
impossible anomenar això i allò altre, perquè fan miques o 
emboliquen els noms comuns, perquè destrueixen la «sin-
taxi» ja d’entrada, i no només la sintaxi amb què construïm 
frases sinó també la sintaxi menys evident que fa que les 
paraules i les coses (les unes al costat de les altres i també 
les unes davant de les altres) es «mantinguin unides». Per 
això les utopies permeten les faules i els discursos: van 
en la mateixa direcció que el llenguatge i formen part de 
la dimensió fonamental de la fabula; les heterotopies […] 
dessequen el discurs, aturen les paraules en el seu recor-
regut, qüestionen la possibilitat mateixa de la gramàtica 

66. La cita de Michel Foucault sobre les utopies s’ha extret de: 
«Of Other Spaces», 1967 a http://foucault.info/documents/hetero-
Topia/foucault.heteroTopia.en.html, i la cita sobre les heterotopies 
del mateix autor: The Order of Things. An Archeology of the Human 
Sciences. Londres: Routledge, 2000 (1966), p. xviii.
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en el seu origen; dissolen els nostres mites i fan estèril  
el lirisme de les nostres frases.67

El fet de basar un model social en un parc infantil és donar a 
una heterotopia una superestructura utòpica: equival a pro-
posar convertir un bordell en un cementiri, o un museu, si 
es vol, en un model per a la societat. Imbuïda del potencial 
de satisfer les economies simbòlica i política de la societat, 
l’heterotopia es fa funcional i operativa. O a la inversa, quan 
la idea d’una societat qualitativa se sotmet al joc dels nens, la 
utopia esdevé caòtica. 

En altres paraules, El model, com a faula política utòpi-
ca, es va caracteritzar per la relació conflictiva de l’heteroto-
pia amb el llenguatge i el temps: la seva faula es va ajornar; 
amb els paràmetres representacionals –el llenguatge, la 
imatge fotogràfica, la institució de l’art, el subjecte autorial, 
el format expositiu, l’objecte d’art– tot va descarrilar o es va 
quedar «parat en sec», d’una manera o d’una altra. Al seu 
lloc, calia produir un vocabulari que pogués fer front a la 
subjectivitat idealment no formada d’una generació futura 
que necessàriament qüestiona la gramàtica en el seu origen: 
el «patatxap» i el «xip-xap» dels nens nedant en la pintura, el 
seu «Aaaaaaaajjjjöööööööööö» (adéu) a la raó adulta.68 Aquesta 
és la base fràgil i contradictòria d’El model com a faula po-
lítica, amb la qual s’obrien perspectives a un potencial tan 
saturat com incert. 

De fet, el text del Grup de Treball –el «manifest» de  
Nielsen per a El model– aborda la recerca d’aquest vocabu-
lari crític. El text afirma que els nens continuen treballant 
en el marc. Es tracta d’una afirmació sorprenent. En primer 

67. Foucault: The Order of Things, op. cit.
68. Les onomatopeies s’han extret d’«Els artistes socials» de Palle 

Nielsen, op. cit. Vegeu p. 137 d’aquest llibre.
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lloc, perquè descriu la plenitud i l’activitat desbordant del 
parc com a fase transitòria cap a una essència que pot ser 
que arribi o no arribi. En segon lloc, si els nens només tre-
ballen en el marc, no estan produint cap contingut que 
afavoreixi la societat qualitativa sinó, més aviat, un discurs 
sobre el seu joc, com a manera de poder «parlar sobre la seva 
capacitat d’expressar-se» i «dir-nos coses sobre el seu món». 
Amb això, Nielsen afirma que més important que el parc 
que construeixen els nens és el fet que se’l representen, el 
delimiten i li donen un significat, articulant un «llenguatge» 
que s’expressa des del buit de poder.69

Un model pedagògic pot petrificar-se com a estruc-
tura de poder. «La dominació d’un model pedagògic» –es-
criu Foucault– és on ens podem «topar amb la tirania de la 
bona voluntat, l’obligació de pensar “juntament” amb els 
altres».70 Els aspectes propis d’una utopia de masses d’El 
model van fer que es fessin passar 350 nens per hora per un 
parc de jocs gegant, com si es dividís el capital humà en 
una anàlisi social quantitativa i qualitativa. Però l’aspecte 
heterotòpic de l’esdeveniment sempre és fàcil de veure, en 
forma de punts pels quals llisca cap a una cosa irrecognos-
cible que en frena l’impuls utòpic. D’una manera gairebé 
dadaista, El model va ser també un acte sagrat descarrilat 
en què la distinció entre utopia i heterotopia s’esfumava, 
i donava lloc a nous vocabularis en què la diferència i el 

69. Podem comparar això amb Giorgio Agamben, que escriu 
sobre els nens com «els significants de la funció significant, sense 
la qual no hi hauria ni història ni temps humans». Giorgio Agam-
ben: «In Playland. Reflections on History and Play», Infancy and 
History. On the Destruction of Experience. Londres: Verso, 2007 
(1978), p. 93.

70. Michel Foucault: «Theatrum Philosophicum», Critique, 
núm. 282, París, 1970.
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potencial no corrien el perill de ser governats ni capturats 
per la dialèctica.

8. El model com a miniatura

Al marge d’incloure els nens com a generació futura, la re-
lació d’El model amb el temps històric es pot delimitar si 
l’abordem com una miniatura; és una altra manera, potser, 
d’alliberar el potencial i disminuir-ne la crítica. 

Tot i ser una utopia de masses, El model era –com una 
joguina– una miniaturització d’una societat qualitativa. 
D’acord amb el que diu Giorgio Agamben en el seu assaig 
antropològic «In Playland. Reflections on History and Play» 
(1978), la joguina i el joc són «el que pertanyia –en el pas-
sat, però ara ja no– a l’àmbit sagrat o practicoeconòmic».71 
Això és així perquè les joguines i els jocs contenen, d’una 
banda, les restes de rituals sagrats de cerimònies i pràcti-
ques endevinatòries ancestrals. En els jocs de pilota, per 
exemple, podem percebre els vestigis de la representació 
ritual d’un mite en què els déus lluitaven per posseir el sol. 
Però les joguines i els jocs tenen, d’altra banda, un model 
practicoeconòmic, perquè fan referència a objectes que en-
cara pertanyen a l’àmbit de la utilitat (un cotxe, una pistola, 
estris de cuina, etc.). Agamben escriu: 

El que la joguina conserva del seu model sagrat o econò-
mic, el que perdura d’això després de desmembrar-se o 
miniaturitzar-se, no és altra cosa que la temporalitat hu-
mana que en forma part: la seva essència històrica pura. 
La joguina és una materialització de la historicitat contin-
guda en els objectes, extreta a través d’una manipulació 

71. Agamben: Infancy and History, op. cit., p. 54.
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particular. Mentre que el valor i el significat de l’objecte 
antic i del document són funcions de la seva època –és a 
dir, de fer present i tangible un passat relativament re-
mot–, la joguina, que desmembra i distorsiona el passat o 
miniaturitza el present –que juga tant en diacronia com 
en sincronia– fa present i tangible la temporalitat humana 
en si mateixa, la distància diferencial entre l’«una vegada» 
i el «ja no».72

La miniaturització a través del joc, doncs, no és sinó la his-
tòria en clau secreta.

És evident que la temporalitat es va fer tangible a El 
model, en la mesura en què la presència dels nens va acce-
lerar el temps històric ritualitzat del museu. Un cop es va 
haver acabat, però, Nielsen no va fer res per avaluar-lo com 
a projecte de recerca. Per exemple, no va entrevistar cap 
dels nens participants sobre l’experiència lúdica en el supo-
sadament ideal parc infantil del museu o sobre quin record 
els n’havia quedat. Tal com va anar, El model va complir, 
en bona mesura, el seu propòsit com a esdeveniment que 
va tenir certs efectes gràcies a l’impacte creat a través del 
museu i dels mitjans de comunicació. Aquests efectes es van 
derivar del significat simbòlic de la imatge del parc en el 
museu i de la recepció mediàtica, així com de la presència 
física del parc i l’efecte directe que va causar en els visitants 

72. Ibíd, p. 80. També Charles Fourier va donar una gran im-
portància a la relació dels nens amb «la miniatura industrial» i la 
seva predilecció per «petits tallers», que podien servir per a l’au-
toeducació i per motivar els nens a participar en el funcionament 
diari de la falange: «[…] El soroll que arriba de la cuina atreu el 
nen, que estaria encantat de participar [en les feines de la cuina] si 
li donessin un joc complet de petits estris de cuina: olles, cassoles 
i paelles en miniatura. Així se sentiria al paradís.» Fourier, op. cit., 
p. 115 i 127.
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del museu.73 Al capdavall, en molts casos els nens van poder 
jugar molt poca estona a El model. Des d’aquest punt de vis-
ta, l’esdeveniment hauria pogut perfectament proclamar la 
seva realitat com a model tant el primer com l’últim dia.

Però tot i que va ser un parc de jocs, El model no va ser, 
paradoxalment, ni una joguina ni un joc, ni va ser, en aquest 
sentit, un model. Va ser una miniatura que va desmembrar el 
passat («la societat adulta»), però no va miniaturitzar res que 
ja existís. Sí que va miniaturitzar, en canvi, el futur amb l’ob-
jectiu d’accelerar el temps cap al moment de la seva pròpia 
aplicació i ampliació. La tendència d’El model no és, doncs, 
concebre el joc com a derivat d’una altra cosa, com si hagués 
pertangut, «abans però ara ja no», a l’àmbit sagrat o practico-
econòmic, com va dir Agamben. El joc es transforma ràpida-
ment en una ontologia d’un futur que no ha de ser reprimit.

Es podria dir que Nielsen es va valdre de la percep-
ció de la joguina com a essència històrica no només en la 
mesura que oferia una perspectiva del futur, sinó també 
en el sentit marxista de valor d’ús. Alhora, el que Agamben 

73. Jean Baudrillard escriu com es va elaborar una teoria d’«ac-
ció simbòlica» en els moviments revolucionaris del Maig del 68, 
respecte a la suposada possibilitat de redirigir els mitjans de co-
municació cap a una amplificació de l’agència subversiva. Però 
això és nomes «una gran il·lusió estratègica»: «En última instància, 
l’acte subversiu no es produeix sinó d’acord amb la seva reproduc-
tibilitat. No s’inventa; es produeix directament com a model, com 
un gest. L’aspecte simbòlic s’ha desplaçat de l’ordre de la seva pro-
ducció de significat (polític o no), a l’ordre de la seva reproducció, 
que és sempre el del poder. L’aspecte simbòlic esdevé un simple 
coeficient; la transgressió es converteix en un valor de canvi.» Bau-
drillard probablement també hauria considerat que l’antiautorita-
risme del parc s’anul·lava a partir del moment en què passava pel 
mitjà del museu d’art. (Jean Baudrillard: «Requiem for the Media» 
[1971], Utopia Deferred. Writings for Utopie (1967–1978). Nova York: 
Semiotext(e)/MIT Press, 2006, p. 80-81.)
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anomena model sagrat del joc és recuperat, en certa manera, 
per la implicació reiterada de Nielsen en accions basades en 
la construcció de parcs infantils. L’acció política també té els 
seus objectes rituals: per a Nielsen, són els parcs infantils. En 
aquest sentit, El model es podria considerar un ritus d’iniciació 
en què els nens es converteixen en productors. Per tant, en el 
cas de Nielsen el parc infantil es transforma en un lloc que no 
només assenyala la correlació estructural entre el ritual i el joc, 
com a dues tendències oposades que per a Agamben travessen 
les societats humanes. Nielsen les fusiona per utilitzar-les en 
un únic moviment d’oposició contra la societat existent. El 
parc infantil es converteix en una unitat dinàmica de sincro-
nia i diacronia estretament entrellaçades. D’una banda, com a  
acció basada en la construcció d’un parc infantil, és el moment 
explosiu de la intervenció en un lloc (sigui un espai urbà o un 
museu); i de l’altra, com a possibilitat de jugar, té una àmplia 
perspectiva diacrònica sobre el temps humà i social, on pot 
convertir-se en un temps per als individus l’existència futura 
dels quals és constituïda pel joc; encara que només sigui en el 
sentit que el joc que vivim –o no arribem a viure– com a nens 
precedeix tot allò que fem més tard en la nostra vida.

9. Crear dos, tres… molts parcs infantils

Un model és una realitat paradigmàtica, exemplar, una matriu 
de com haurien de ser les coses. Internalitza i reprodueix les 
normes i jerarquies la gènesi i estructura de les quals mostra 
per tal que puguin ser repetides i perpetuades.74 D’altra banda, 
un model també pot ser una cosa absoluta, una contraimatge 
del que ja existeix, i fins i tot del que pot arribar a existir. És un 

74. Aquesta és la formulació de Steven Shaviro a The Cinematic 
Body. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, p. 69.
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esborrany del que encara ha de ser, o que podria no arribar a 
ser, perquè no es pot dur a terme fora de si mateix. Un model 
és, en aquest sentit, una singularitat que es fa abans de qual-
sevol cosa determinada. Així doncs, es miri com es vulgui, un 
model tendeix a estar sotmès a la lògica de la forma platònica: 
en el primer sentit, és un símbol autoreferencial per a la seva 
pròpia realització en una sèrie de còpies; en el segon sentit, 
es pot entendre estèticament com una obra d’art única que 
només es pot reproduir de manera parasitària, per dir-ho d’al-
guna manera.

Hem vist com aquests dos significats coexisteixen en 
El model en la tensió més o menys simètrica d’un doble vin-
cle. Una interpretació d’aquest tipus podria posar al desco-
bert el contraban estètic i disciplinari d’El model, però no fa 
justícia a la política activista que va el precedir i va continuar 
posteriorment a Copenhaguen i Estocolm.

Si la finalitat de l’acció militant dels anys seixanta era 
«crear dos, tres... molts Vietnams», com deia la cèlebre con-
signa de Che Guevara, es podria dir que les accions urbanes 
basades en la construcció de parcs infantils de Nielsen funci-
onaven amb el mateix principi: crear dos, tres... molts parcs 
infantils. Amb tot, la lògica que va connectar totes dues llui-
tes va ser que es multiplicaven com a singularitats, més que 
no pas que adoptessin la serialització basada en un model. 
El Che escriu: 

Les contradiccions [del capitalisme] assoliran en els propers 
anys un caràcter explosiu, però els problemes dels països 
europeus i, per tant, les solucions són diferents dels nos-
tres pobles dependents i endarrerits econòmicament.75 

75. Ernesto Guevara: Two, Three, Many Vietnams! Citat a Inge 
Eriksen: «Om psykologisk neokolonialisme», På vej mod ekstra-
parlamentarisme. Copenhaguen, 1970, p. 187. Original en castellà: 
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És a dir, no hi havia un únic model universal per a la lluita 
política (ni tan sols el que va eclipsar la resta de lluites a fi-
nals dels seixanta, la resistència vietnamita a l’imperialisme 
dels Estats Units). Més aviat hi havia una sintaxi de l’acció, 
nous llenguatges per inventar i aplicar, per tal de garantir 
el futur i l’autonomia de llocs i contextos específics.

Frantz Fanon va escriure que si la construcció d’un 
pont no augmenta la consciència dels que el construeixen, 
no s’hauria de construir. La gent pot continuar travessant el 
riu nedant o remant.76 De manera similar, Nielsen recelava 
de com la forma ben dissenyada es pot situar en l’espectre 
del poder social. En una entrevista que li van fer a finals del 
1968, desviava encara més l’atenció del «marc lúdic» que 
havia projectat per als infants al Moderna Museet:

No fan falta zones d’esbarjo. Cal canviar el comporta-
ment, canviar la societat i crear un món socialista on les 
persones es puguin comunicar. Per a què dimonis servei-
xen els parcs infantils? He vist nens que estaven la mar 
de bé en patis asfaltats on els permetien jugar amb el 
que volguessin. No podem planificar res en particular, 
però els podem donar oportunitats perquè pensin pel seu 
compte, i és així com aconseguim un canvi de compor-
tament de debò.77 

«Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental» 
(abril de 1967), Obras escogidas. Santiago de Chile: Resma, 2004 
(copyleft), p. 428.

76. Citat a Hildur Jackson i Birte Ravn: «Bo bedre – bestem 
selv», Meninger om mennesker og miljø. En debatbog. Copenha-
guen: Statens Byggeforskningsinstitut i Teknisk Forlag, 1971, 
p. 146. 

77. Rydén, op. cit., p. 8. Vegeu p. 122 d’aquest llibre.
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Com s’apodera la gent d’un pont o d’un parc infantil? Aques-
ta és la qüestió, no quin model cal seguir i reproduir. El que 
cal és descobrir quina mena de comunicació i quina mena 
d’intel·ligència encarna un parc infantil. 

Si el concepte de «model» ja és prou difícil o ambigu, 
no ho és menys el de «societat qualitativa». És un terme que 
promet la satisfacció funcional d’un projecte polític. Podrí-
em proposar el terme de «comunitat», segons el concepte 
d’Agamben de la «comunitat que ve», per exemple, en què 
s’articulen formes d’estar en comú que no tenen una tele-
ologia i no poden prometre una estabilitat o permanència; 
que es caracteritzen per moltes identitats i desitjos o per 
cap en concret.78 Potser, a través del joc dels nens i de les 
seves pròpies contradiccions internes, El model va aconse-

78. Estic pensant, per descomptat, en l’assaig d’Agamben «La 
comunitat que ve» (1993). Un altre pensador que podríem citar 
aquí és Jean-Luc Nancy, que en el seu assaig «La communauté dés-
oeuvré», del 1983, revisa la promesa traïda del comunisme. Afirma 
que les noves formes de coexistència modernes –els nous mitjans 
de comunicació, la descolonització, la societat multiètnica– no han 
renovat la qüestió de la comunitat: «Però si aquest món, tot i que ha 
canviat […], no proposa un nou tipus de comunitat, aquest fet, per 
si mateix, potser ja ens ensenya alguna cosa. Potser d’això n’hem 
d’aprendre que ja no es tracta d’imaginar i de fer un model d’una 
essència comunitària per presentar-nos-la a nosaltres mateixos  
i celebrar-la, sinó que es tracta més aviat de pensar la comunitat, 
és a dir, de pensar la seva demanda insistent i potser encara desa-
tesa, més enllà de tota remodelació o de tot model comunitaris.» 
(Jean-Luc Nancy: The Inoperative Community, Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 1991 [1987], p. 22.) També ho podem 
comparar amb Derrida, que parla de «justícia indesconstructible» 
des de la perspectiva d’un «messianisme similar a un desert» que 
no té un contingut ni un messies identificable: «[...] la vinguda de 
l’altre, la singularitat absoluta i impredictible d’aquell que arriba 
com a jutge.» (Jacques Derrida: Specters of Marx. Nova York: Rout-
ledge, 2006 [1993], p. 33.)
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guir articular una reivindicació desatesa per expressar la 
força d’un desig que no es podia reduir al joc com a tal, ni 
a cap forma o espai concrets. El parc infantil del museu va 
ser un espai extàtic que es va mantenir obert i expectant. Va 
permetre aprofundir en la idea de la política com a cosa in-
acabada i en transformació, en un espai on els altres hi són 
presents. Probablement aquest va ser-ne el principal èxit. 
Encara avui hi ha pocs espais per on puguem fer un cop d’ull 
a l’exterior del present, on sigui possible veure un futur, un 
més incontrolable que sigui compartible entre tots.79 

10. El globus i el Programa del Milió

El parc infantil del museu va ser el primer esdeveniment 
d’una sèrie que es va anar fent d’acord amb la pràctica ac-
tivista nòmada de Nielsen de connectar llocs concrets de les 
ciutats amb els espais fluids dels mitjans de comunicació  
i del cub blanc. Un cop la seva intervenció es va haver aca-
bat al Moderna Museet, a les acaballes d’octubre de 1968,  
Nielsen va deixar clar en una entrevista concedida a un diari 
que venia El model a altres ajuntaments. L’oferta incloïa els 
materials i els serveis de Nielsen com a assessor; l’objectiu 

79. Nielsen també va treballar amb nens i amb els conceptes de 
comunitat i de societat alternativa com a part d’un programa tele-
visiu infantil sobre el campament Thy, que va dirigir el 1970 per 
a la televisió estatal danesa. El campament Thy era una comunitat 
similar a un festival que va començar l’estiu de 1970 per l’orga-
nització d’estudiants Det ny Samfund (Nova societat). Va ser una 
mena de Woodstock danès, però més centrat en experiències vitals 
que en la música. El programa infantil de Nielsen es va basar en un 
viatge que va fer al campament Thy amb dos grups d’escolars de 
Copenhaguen, i incloïa material documental sobre el que passava 
al campament, a més de teatre, escrit amb els nens i incorporat a 
la pel·lícula.
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era verificar l’impacte d’El model en un context d’habitatge 
social, més que no pas d’un activisme contraurbanista. 

El model va ser adquirit pel municipi de Västerås, una 
ciutat situada al nord-est d’Estocolm. «L’exposició antiauto-
ritària es trasllada a la realitat», va ser el titular d’un diari 
que informava sobre la continuïtat d’El model fora del con-
text artístic.80 Pagant sis mil corones (que Nielsen va repartir 
entre els voluntaris que el van ajudar a muntar i mantenir  
El model) HSB, la promotora d’habitatges de protecció ofi-
cial més gran de Suècia, va fer reconstruir el parc infantil 
al costat d’un dels seus blocs de pisos acabats d’edificar, a fi 
de donar-los a conèixer a possibles inquilins.

80. Gudrun Hjelte: «Ballongen i Västerås», Aktuellt, Esto-
colm, 1968.
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Visita del ministre d’Educació Olof Palme a El model 
amb els seus fills, 1968
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Amb la supervisió de Nielsen, es va reconstruir tot el 
«marc lúdic» en una gran carpa de les que es fan servir per a 
actes esportius a l’hivern. La fama d’El model va fer que ac-
tivistes de l’FNL s’oferissin com a voluntaris per participar 
en la reconstrucció del parc, on estava previst que els nens 
de la ciutat juguessin amb un grup d’educadors contractats 
per l’Ajuntament. També s’hi va celebrar un seminari sobre 
la qüestió de l’habitatge, que Nielsen va organitzar per a ac-
tivistes, experts i residents (de la mateixa manera que havia 
encetat un debat a El model amb unes jornades sobre la situ-
ació dels nens a la ciutat, en què van participar alts càrrecs 
oficials, com ara l’arquitecte municipal d’Estocolm i Olof 
Palme, aleshores ministre d’Educació). L’aspecte que tenia 
la carpa va fer que un nen de vuit anys, en Mikael, bategés 
aquesta nova edició del parc infantil amb el nom d’El globus. 
El parc es va mantenir obert fins a la primavera de 1969, en 
què es va tancar a causa de les protestes dels residents. Un 
cop es van haver llogat els pisos, la promotora d’habitatges 
va suspendre’n l’ajuda econòmica.
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A finals dels seixanta, Estocolm era una ciutat amb 
unes de les pitjors condicions d’habitatge d’Europa. En con-
seqüència, es van fixar uns objectius en matèria d’habitatge 
extraordinàriament ambiciosos. El principal era el Progra-
ma del Milió, un pla d’habitatge estatal, que –amb un nom 
que recorda més aviat un programa d’agitació de masses de 
la Xina maoista– va construir més d’un milió d’habitatges 
entre el 1965 i el 1974.81 Però pels volts dels setanta el nou 
món dels socialdemòcrates suecs es començava a fracturar. 
L’economia, l’estat del benestar, l’habitatge i els programes 
de planificació van començar a mostrar signes de fracàs sis-
tèmic. Peter Hall ho explica: 

Un dels aspectes determinants va ser la crisi de l’habitatge 
i de planificació: el sistema, centrat a produir al màxim, 

81. Peter Hall: Cities of Tomorrow. Oxford: Blackwell Publish-
ing, 2002 (1988), p. 334.
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es va trobar de cop i volta sobreproduint pel que fa a la 
quantitat i infraproduint pel que fa a la qualitat; hi havia 
un excedent completament imprevist d’habitatges inser-
vibles i, el que és pitjor, un problema de barriades sense 
sortida. A les noves ciutats satèl·lit, construïdes princi-
palment en terrenys adquirits per la ciutat fora dels seus 
límits, s’edificaven blocs de pisos a una velocitat rècord, i 
es prescindia de la qualitat de l’entorn, que en la majoria 
dels casos era industrial, molt monòton i d’una alta den-
sitat; encara no hi havia serveis ni transports; els lloguers 
eren alts; els residents no podien triar.82

Els pisos sobrants anaven a parar a qualsevol que els accep-
tés, per exemple a famílies problemàtiques o toxicòmans. 
Quan van arribar els immigrants, molts suecs nadius van 
canviar de barri, de manera que els nous polígons residen-
cials van quedar estigmatitzats com a guetos.

El globus va reintegrar El model a la vida quotidiana 
i, en aquesta nova versió, sovint també s’hi van projectar 
fantasies socials desmesurades. El diari Dagens Nyheter va 
organitzar un concurs infantil: 

Com seria el teu Globus? Si es construís un Globus al costat 
de casa teva, com seria? Què t’agradaria que hi hagués?  
Escriu-nos i explica’ns-ho. Digues tot el que t’agradaria tro-
bar-hi, tot el que vulguis. Tot el que et puguis imaginar.83 

Davant d’aquest teló de fons de planificació urbanística des-
comunal, que cada cop s’assemblava més a un experiment 
 

82. Ibíd., p. 340-341.
83. «Här har dom en mysig ballong!», Dagens Nyheter, Estocolm, 

1968.
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social fallit, aquestes incitacions tenien un regust irònic, 
com si El globus fos un fantasma que hagués vingut de la 
ciutat del futur per rondar les ruïnes creixents del Programa  
del Milió.

11. entre les cases

A finals dels seixanta, Dinamarca tot just acabava de conver-
tir-se, estadísticament parlant, en una nació industrialitzada. 
L’economia i la població augmentaven i la gent es traslladava 
a les ciutats a un ritme sense precedents. L’espai urbà va can-
viar molt ràpidament a causa d’unes decisions que van afectar 
de manera transcendental l’espai vital de moltes persones.84

El debat sobre l’habitatge va girar, en aquells anys, 
principalment al voltant de dos temes. Un era el problema 
dels habitatges vells que s’enderrocaven i reconvertien en 
els nuclis urbans. L’altre eren els nous polígons residencials 
que s’estaven construint a la perifèria. Aquests últims sovint 
no eren tant el resultat d’una planificació urbanística com 
justament de la manca de planificació, ja que els objectius 
fixats no s’acomplien i les traves ja sabudes no es tenien en 
compte. Al centralisme autoritari el sector crític de l’esquer-
ra generalment s’hi oposava amb mesures toves o menors, 
com podien ser les propostes de parcs infantils i de zones 
comunes, o la inclusió a l’agenda de qüestions mediambien-
tals i de política familiar. L’oposició als experiments socials, 
com ara el Programa del Milió suec, es concentrava en les 
cases, per dir-ho d’alguna manera; la crítica es fonamentava 
en un punt de vista que pretenia fer coincidir els programes 
de producció cultural i de canvi social. En aquesta línia hi 

84. Marius Kjeldsen: «Boligkvalitet, et spørgsmål om viden, 
talent og penge», Meninger om mennesker og miljø. En debatbog. 
Copenhaguen: Statens Byggeforskningsinstitut, 1971, p. 119.
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va haver crítiques arquitectòniques més específiques com, 
per exemple, la proposta de Nielsen que els nous habitatges 
fossin edificis baixos i densos, amb moltes formacions espa-
cials a «escala humana». 

Per als comentaristes com ara Nielsen, l’experiència 
de viure en ciutats dormitori implicava un autèntic ventall 
d’alienacions. Va comprovar que la solidaritat que caracte-
ritzava la gent dels barris vells hi desapareixia a causa del 
desarrelament, cosa que incrementava la delinqüència, 
l’aïllament, el consumisme sense sentit i la distància gene-
racional. El resultat de tot plegat era la marginació social. 
A «Anklage – og forsvar» (Acusació i defensa), un article del 
1971, Nielsen xifra, segons una estimació generosa, que la 
proporció d’«inadaptats» al si de la societat pujava fins a un 
cinquanta per cent:

Els coneixem: són els nens que no són prou grans, els vells 
que ja no són productius, les dones que no rendeixen a 
la feina, els peluts que no estan disposats a fer res. Els 
paranoics, els drogoaddictes, els maltractats, els prims, 
els grassos.85

Els urbanistes no pertanyen a aquest grup, diu Nielsen, ja 
que els contracten les classes cultes i acabalades que no vi-
uen en els polígons que ells dissenyen (aquesta afirmació es 
basava en fets reals: Nielsen n’havia comprovat les adreces). 
Per tant, la història de decadència que presenta Nielsen dis-
tingeix entre els que planifiquen i aquells per als quals es 
planifica, entre manipuladors i manipulats, de manera que 
aquests últims s’enfonsen cada vegada més en l’anomia. Les 

85. Palle Nielsen: «Anklage – og forsvar», Meninger om mennesker 
og miljø, op. cit., p. 103.
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identitats grupals que elabora Nielsen –inadaptats i perso-
nes «normals»– formen part d’un discurs en què no hi cap 
el caràcter obert i l’acceptació de la incertesa d’El model, 
on es donava al nen l’oportunitat de crear el seu espai i el 
seu discurs (o, com a mínim, se’l representava com a algú a 
qui s’havia de donar aquesta oportunitat). En aquesta etapa 
sembla que per a Nielsen ja no és important treballar en 
el micronivell de la crítica artística. Indignat davant de la 
fallida moral de la planificació urbanística, Nielsen perso-
nifica la lluita de classes i parla en nom dels subordinats:

Qui és normal d’entre tots nosaltres? Tal com estan les 
coses, nosaltres ens sentim inadaptats perquè no podem 
fer el que vosaltres feu. Potser vosaltres també teniu mo-
tius per sentir-vos inadaptats.86

Nielsen porta la dialèctica entre «nosaltres» i «ells» a una 
patologia social que no dista gaire de la novel·la de Ballard 
High-Rise (Rascacielos, 1975), que tracta sobre un bloc de 
pisos de luxe on la convivència degenera fins que esclata 
una guerra civil entre els que hi viuen. «El gratacel oferia 
moltes oportunitats per a la violència i la confrontació», 
explica Ballard, que descriu l’edifici com «una màquina 
gegant dissenyada per servir no el cos col·lectiu dels seus 
ocupants, sinó l’habitant individual aïllat».87 Però allà on 
Ballard analitza amb detall l’inexorable marxa de la soci-
etat cap a la destrucció, Nielsen vol veure-hi les persones 
darrere dels «inadaptats» que són capaces de coexistir i fins 
i tot de revoltar-se plegades quan un ordre imposat es fa 
insuportable. 

86. Ibíd., p. 116.
87. J.G. Ballard: High-Rise. Londres: Harper Perennial, 2006 

(1975), p. 7 i 10.
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Hi va haver un alçament a petita escala en el context 
del parc infantil que Nielsen va projectar per al nou polígon 
residencial de Høje Gladsaxe situat als afores de Copenha-
guen. Projectat a finals dels anys cinquanta per allotjar-hi 
set mil residents, aquest complex de blocs de pisos inspirat 
en Le Corbusier va ser el més gran d’aquesta mena a Dina-
marca. Aquesta construcció prefabricada tenia les dimen-
sions d’una ciutat, però no incorporava la complexitat ni 
els detalls de les ciutats, ni cap mena d’equipament lúdic 
per a nens. Tot i les queixes que hi va haver i la creació de 
diversos comitès, ni l’Ajuntament ni les autoritats en matè-
ria d’habitatge van aportar-hi cap solució. Segons un crític, 
Høje Gladsaxe era un lloc construït per pares i per a pares: 
el dia a dia per a les mares que feien vida a casa, la gent 
gran i els nens hi era limitada, simplement perquè al matí 
no anaven a la feina amb cotxe. Al final, van ser les mares 
les que, com que no tenien cap lloc on dur els seus fills a 
jugar, se’n van atipar. 

Un grup format per unes quaranta veïnes desencanta-
des, Nielsen i un equip de psicòlegs, sociòlegs i arquitectes 
que investigaven la zona va decidir fer front a la «injustícia 
recreacional» de Høje Gladsaxe. Amb materials que havien 
preparat per endavant, aquest grup de residents i activistes 
va construir en un sol dia el parc d’aventures de 400 metres 
quadrats projectat per Nielsen, a l’abril de 1969. La ubicació 
de Høje Gladsaxe era ideal, ja que es trobava al costat d’un 
gran erm –que estava, però, separat del polígon residencial 
per un mur de 2,5 metres d’alçària, que recorria tota l’ex-
tensió dels blocs de pisos. Nielsen havia projectat el parc 
infantil per construir-lo a tocar del mur, amb un tobogan 
que connectava, tant de manera simbòlica com pràctica, 
una banda amb l’altra. Amb el teatral titular de «Tirant a 
terra les portes de la utopia del benestar», The Village Voice 
va informar des de Høje Gladsaxe:
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El parc està format per una sèrie d’estructures de diver-
sos nivells, totes intercomunicades amb escales de fusta, 
escales de corda i tobogans d’alumini, sobre una base de 
sorra on es pot saltar sense perill. Es va muntar per parts 
durant diversos dies i finalment es va instal·lar en un sol 
dia, des de les tres de la matinada fins al migdia, mentre els 
veïns feien guàrdia perquè les autoritats no el destruïssin. 
[…] La popularitat del parc finalment va obligar l’adminis-
tració de Gladsaxe a acceptar-lo.88

88. David Gurin: «Bursting the Gates of a Welfare Utopia», 
The Village Voice, Nova York (27 de novembre de 1969). El parc 
infantil també es menciona en un monòleg interior d’una novel·la 
de Camilla Christensen, tot i que en la novel·la es construeix un 
parell d’anys abans: «[…] i el parc infantil era per als petits, no hi 
havia res per als nens més grans; fins una matinada de 1967, quan 
arriben els primers de la revolta juvenil amb un camió atrotinat 
ple de fustes tractades, pintura, cordes, pneumàtics de cotxe vells, 
cervesa per als grans i refrescos per als nens. De cop i volta, hi ha 
un parc (entre els blocs 1 i 10) per als nens més grans, i l’alcalde 

Høje Gladsaxe, 1969
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El parc infantil d’aventures de Høje Gladsaxe, 1969
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Els diaris de Copenhaguen es van fer ressò de «la construcció 
arquitectònica de les mestresses de casa» duta a terme per 
«pioners» que, amb els seus «milions de cops de martell», 
auguraven un canvi en el clima polític:

Tot va passar amb l’arribada de la primavera, encara que 
sense la primavera hauria passat el mateix. Ha arribat la 
revolució, ha sorgit l’aventura i, amb ella, l’esperança que 
es poden construir habitatges millors a tot Dinamarca. I tot 
va passar ahir a Høje Gladsaxe. Però va ser (evidentment) 
il·legal. Els nens de Høje Gladsaxe han aconseguit un parc 
infantil valorat en 50.000 corones. El va construir des de pri-
mera hora de la matinada, en unes catorze o setze hores, un 
grup de pares, arquitectes i estudiants. El van erigir en un 
descampat, sense permís.89

Mentre que les autoritats locals van al·legar que no estava 
bé que els residents fessin justícia pel seu compte –era un 
precedent perillós, un abús de la democràcia veïnal, etc.–, 
els mitjans de comunicació van respondre amb exaltació,  
i van valorar la intervenció com un exemple de com els veïns 
podien influir en l’entorn i col·laborar directament amb els 
arquitectes.

Com a part de la seva investigació doctoral en arquitec-
tura, Nielsen va enregistrar les activitats a l’aire lliure que 
podien fer nens i grans en aquella zona. Abans de l’acció del 

remuga: “Estan fent justícia pel seu compte […]”» (Camilla Chris-
tensen: Jorden under Høje Gladsaxe [La terra sota Høje Gladsaxe]. 
Copenhaguen: Samleren, 2002, p. 169 i 171.)

89. La cita llarga sobre la primavera i la revolució és de «Tog 
naboerne på sengen med helt ny legeplads», Aktuelt (27 d’abril). Les 
cites anteriors són de «Mandag på legepladsen», Politiken (3 d’octu-
bre) i «Det gælder trivslen», Aktuelt (27 d’abril). Totes citades a Dahl, 
Gehl, Harder et al. (eds.): SPAS 4, Copenhaguen, 1969, p. 38-39. 
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parc infantil, va elaborar un qüestionari, en col·laboració 
amb un grup d’estudiants de psicologia i de sociologia,  
i va visitar un de cada deu residents del Høje Gladsaxe. Sis 
mesos més tard, va entrevistar els mateixos residents i els va 
preguntar si la seva opinió sobre la qualitat de vida i els 
equipaments a l’aire lliure havia canviat. Entre les famílies 
que havien participat en la construcció del parc, hi havia un 
percentatge relativament alt de divorcis, com també certes 
ganes de continuar estudiant. Altres conclusions de l’es-
tudi van ser que aproximadament el 60% dels entrevistats 
no s’havien vist afectats per la intervenció; però només un  
30 % d’aquest grup tenien fills. El 40 % restant es van veure 
afectats, negativament i positivament, per l’acció, i el 80 % 
d’aquest grup tenien fills. Aproximadament el 75 % de tots 
dos grups va dir que se n’aniria si els oferien algun altre 
lloc on viure.

 

12. els parcs infantils celestials de la perifèria 

Una cita de Robert Smithson ens pot ajudar a mirar enrere: 

Estic convençut que el futur està perdut en algun lloc  
dels abocadors del passat no històric; està en els diaris 
d’ahir, en la publicitat pueril de les pel·lícules de ciència-
ficció, en el fals mirall dels nostres somnis abandonats. El 
temps converteix les metàfores en coses i les amuntega en 
habitacions fredes, o les posa en els parcs infantils celestials 
de la perifèria.90

90. Robert Smithson: «A Tour of the Passaic, New Jersey», a 
Flam (ed.): Robert Smithson: The Collected Writings. Berkeley: 
University of California Press, 1996, p. 74.
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Com diria Smithson, tenim diversos tipus de ruïnes futures 
a les nostres mans, escampades pels llocs no històrics per 
on hem viatjat: les cases ruïnoses dels seixanta del centre 
de Copenhaguen i Estocolm; les ciutats satèl·lit encara pre-
sents que perpetuen els efectes de la raó oficial d’ahir; els 
pacs infantils d’aventures que Palle Nielsen va projectar  
i que han desaparegut. El de Høje Gladsaxe va ser enderro-
cat per l’Ajuntament el 1970. Ni els veïns ni l’Ajuntament es 
van encarregar de mantenir-lo, i es va considerar que era un 
perill per a la seguretat pública. L’espontaneïtat col·lectiva 
que durant els seixanta podia mobilitzar els residents i a 
grups diversos de persones més enllà dels límits de la seva 
professió i de la seva privacitat sembla que està, com a mínim, 
bastant adormida. 

L’activisme de parcs desplegat per Nielsen passa avui 
per l’ull de la memòria cultural: pel museu. El temps, però, 
també ha convertit el joc en objecte. Com a resultat, ja no 
és una figura per a la transgressió de la societat existent, 
sinó una norma dins d’una economia basada en l’experi-
ència com a objecte de consum. L’art i el joc tornen a estar 
connectats en les noves industries culturals i en els nous 
imperatius de socialització. Si fa quaranta anys es conside-
rava que el joc lliure era una educació per a la desobediència, 
com va proclamar aleshores el títol d’un llibre alemany  
(Erziehung zum Ungehörsam),91 l’estímul de la creativitat s’ha 
convertit actualment en un dels mitjans a partir dels quals 
els marcs de circulació comercials ajusten i controlen els 
processos socials. 

Segons Foucault, l’heterotopia sempre té una funció en 
relació amb tot l’espai restant. Què passa, aleshores, quan 

91. Gerhard Bott (ed.): Erziehung zum Ungehörsam. Kinderläden 
berichten aus der Praxis der antiautoritären Erziehung. Frankfurt: 
März Verlag, 1970.
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la societat exterior al parc infantil comença a «jugar»? Com 
a persona en fase de formació, el nen és el locus de recepció  
i transmissió del significat en el futur. En l’economia de l’ex-
periència, però, l’individu que juga s’ha situat fora de tota 
relació necessària amb la història, atès que l’important és 
que consumeixi la seva pròpia experiència. Amb un règim 
així, el camí de tornada d’aquest individu a la història ha 
de ser llarg, perquè ja s’ha assignat al joc una funció que se 
sosté en l’experiència individual, les seves intensitats i les 
seves presumptes essències. En una societat on el joc s’ha 
capitalitzat, el temps s’atura. 

Si efectivament el futur està perdut en els abocadors 
prosaics del passat, com Smithson expressa tristament, val-
dria la pena mirar de recuperar la història dels «parcs infan-
tils celestials de la perifèria». El primer espai lúdic que Niel-
sen va projectar el 1967, quan treballava per a l’Ajuntament 
de Gladsaxe, encara funciona al cap de quaranta anys. Fa 
poc s’hi va restaurar un mur de joc fet amb peces de formigó 
acolorit i es va tornar a obrir a l’estiu del 2009. En un mo-
ment en què les pors generalitzades pel que fa a la seguretat 
dels nens han fet que avui l’activisme de parcs infantils de 
l’estil dels seixanta sigui una pràctica gairebé impensable, 
i en un moment en què el significat del joc està canviant per 
culpa de la mercantilització, s’hauria de recordar també que 
iniciatives com les de Nielsen, i la manera com es van dur a 
terme en molts diversos llocs i nivells culturals, han influït 
en el canvi d’actituds davant de les necessitats dels nens, 
tant a dins com a fora de les institucions. Amb tot, aquestes 
actituds estan ara sota pressió a causa de la insistència dels 
governs a veure l’educació com a eina política. 

Nielsen continua reflectint la societat real d’avui en els 
seus parcs infantils situats en centres institucionals. Per a 
una biennal per a nens celebrada a Utrecht el 2009, va crear 
un parc infantil –o model– a l’aire lliure titulat El racó de la 
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pau infantil. En aquest parc, que incloïa moltes de les instal-
lacions d’El model, Nielsen es va proposar integrar els pares. 
A El model, els nens acostumaven a empènyer els que no ju-
gaven als marges de l’espai expositiu, ja que els elements de 
joc es concentraven al centre. A la instal·lació d’Utrecht, es 
va deixar un espai al voltant dels elements lúdics perquè els 
adults poguessin estar a prop dels nens mentre jugaven.92

Evidentment, El racó de la pau infantil és una obra sig-
nada per l’artista Palle Nielsen, que ara actua sol fora de les 
xarxes activistes o de la investigació. Quan va compartir la seva 
firma autorial amb un bon nombre de nens al Moderna Muse-
et, va fer un gest radical i igualitari amb el qual volia reconsti-
tuir el concepte d’art i despullar-lo d’elitisme i misteri. Però, 
com que la crítica artística d’El model només es va articular 
de manera indirecta o secreta, aquella intervenció va fer un 
gir cap a l’antiart.

El fet que durant molts anys no es concedís a El model. 
Un model per a una societat qualitativa un lloc en la història 
de l’art s’inscriu, en un sentit ampli, en la manera de funci-
onar d’un art que se centra en les accions, com a «art social» 
o activisme artístic. Atès que aborden formes d’intercanvi 
social en el present, aquestes formes artístiques no es poden 
entendre d’una manera completa només amb els esquemes 
de la història de l’art que els precedeix, ni tampoc a través 

92. Durant els anys setanta Palle Nielsen va continuar treballant 
amb l’art i els parcs infantils, però com a activitats independents. 
En l’àmbit artístic va reprendre la pintura i va crear, entre altres 
obres, una història universal socialista explicada amb codis de co-
lors abstractes. També va dirigir l’espai expositiu sense ànim de 
lucre de Huset, un centre cultural autogestionat de Copenhaguen;  
va ensenyar durant uns anys a l’escola universitària de formació per 
a mestres d’escola; va fer classes sobre nens, espai i patis infantils a 
escoles universitàries de pedagogia com a professor convidat, i va 
dirigir un estudi d’arquitectura especialitzat en parcs infantils. 
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d’expectatives polítiques o institucionals. Però una obra d’art 
tampoc no pot tenir lloc en un autèntic present. Si les accions 
normals i corrents no són mai socialment transparents, com 
havíem d’esperar que les accions artístiques no fossin opaques 
i «impures»? En aquest sentit, es podria argumentar fins i 
tot que El model va ser un esdeveniment que va tenir lloc 
en un espai que va precedir o transcendir l’àmbit social, en 
el sentit que fluctuava entre oferir un prototip utòpic o una 
microcrítica de la subjectivitat.

Com a esdeveniment, és possible que El model hagi 
fracassat pel que fa a la reconstrucció de la immediatesa de 
l’espai social i la consecució de la transparència de la forma 
artística (si és que això es pot considerar un fracàs). Però el 
més important és que va tenir el potencial de convertir-se en 
un relat sobre com ens podríem entregar als altres i al futur, 
a allò que el temps fa possible després d’una intervenció com 
aquesta.
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El racó de la pau infantil de Palle Nielsen, Utrecht, 2009
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