
 

 
 
 
Cases a mida 

Dissabte 21 de febrer, a les 17.30 h, a la Biblioteca Roca Umbert  
 
Objectius 

- Donar a conèixer els llibres de ficció sobre cases i altres llibres sobre arquitectura i 
construcció. 

- Conèixer diferents versions del conte d’Els tres porquets. 
- Jugar a fer d’arquitectes per prendre consciència de l’ofici de construir i dissenyar i 

reflexionar com són les nostres cases. 
- Conèixer l’editorial Coco Books i la seva línia de manuals artístics en forma de 

quaderns d’activitat. 
 

Bibliografia de la sessió  

 
Llibres per a la presentació a l’inici de la sessió: 

Innocenti, Roberto. La casa.  Text de J. Patrick Lewis. Símbol, 2009 
Kulot, Daniela. Una casa a medida.  Faktoría K de Libros, cop. 2007 
Lechermeier, Philippe. Semillas de cabañas.  Il·lustr. Éric Puybaret. Edelvives, 2006 
Root, Phyllis. La casa de la Mei.  Il·lustr. Delphine Durand. Baula, 2005 
Stamm, Peter. Per què vivim als afores de la ciutat. Il·lustr. Jutta Bauer. Tàndem, 2008 
Zullo, Germano. Los rascacielos. Il·lustr. Albertine.  Libros del Zorro Rojo, 2014 
 

 
Llibres per a la primera part del taller, de disseny: 

Bowket, Stephen. Croquis:  un libro de arquitectura para dibujar:  para arquitectos de 
todas las edades.  Coco Books, 2014 
Cornille, Didier. Toutes les maisons sont dans la nature. París: Hélium, 2012 
Cornille, Didier. Toutes les gratte-ciel sont dans la nature. París: Hélium, 2013 
Herem, Thibaud. Dibújame una casa: [ideas de arquitectura para crear y colorear] Coco 
Books, 2013 
Lorente, Virginia. Les meves cases favorites. València: l'autora, 2012 
Mizielinska, Aleksandra; Mizielinska, Daniel. Casas: confortables, atrevidas, singulares, 

atractivas, sorprendentes.  Coco Books, 2013 
Solarz, Ewa. Disseny: manual de mobles domèstics o objectes insòlits. Il·lustr. Aleksandra i 
Daniel Mizielinska. Coco books, 2012 
 
 
Llibres per a la segona part del taller: versions dels tres porquets 

Andersen, Hans Christian. Els tres porquets. Il·lustr. Bruno Heitz. Cruïlla, 2010 
Andersen, Hans Christian. Els tres porquets. Il·lustr. Irene Bordoy. Cruïlla, 2005 (Vull llegir!) 
Arthur, Jenny. Els tres porquets... i el llop ferotge. Adapt. Albert Jané. Combel, 2010 [llibre 
carrussel] 
Codignola, Nicoletta. Els tres porquets. Il·lustr. Sophie Fatus. Pagès, 2014 (Petit Nandibú) 
[llibre puzzle fet a base de postals] 
 



 

 
 
 
Cuxart, Bernadette. Els tres porquets. Il·lustr. Bernadette Cuxart. En Pere sense por / il·lustr. 
Valentí Gubianas. Baula, 2011 (Petits i eixerits) 
Guarnaccia, Steven. I tre porcellini. Corraini Editore, 2009 
Martí, Meritxell. Els tres porquets. Il·lustr. Xavier Salomó. Combel, 2014 (Mini Pops) 
Wiesner, David. Els tres porquets. Juventud, 2003 
 
 
Altres llibres de “cases” que tindrem a l’abast per llegir al llarg de tota la sessió:  

Capdevila, Gemma. Hi ha cases.  Il·lustr. M. José Olavarría. Sleepyslaps, 2011 
Casa meva. Baula, 2011 (Petits móns; 1) 
Ducos, Max. Juego de pistas en Volubilis. Kókinos, cop. 2007 
Dumas, Philippe. Una granja de otra época. Corimbo, 2010/Dumas, Philippe. Una granja: 
croquis al natural d’una granja d’abans. Corimbo, 2001 
Ledu, Stéphanie. Casas del mundo. Il·lustr. Delphine Vaufrey. Molino [etc.], 2007 (Mini report) 
Lionni, Leo. La casa més gran del món. Hipòtesi, 2008 
Pomés Leiz, Juliet. Avui dormo a casa del meu amic. Tusquets, 2007 (Simó; 6) 
Rius, Lluís. Adormits. Il·lustr. Montse Ginesta. La Galera; Cercle de lectors, 2000 
Sourdais, Clémentine. Cases del món. Cruïlla, 2010 
Squilloni, Arianna. En casa de mis abuelos. Il·lustr. Alba Marina Rivera. Ekaré, 2011 
Tarrés, Carolina. La casa d’en Ramon. Bambú, 2008 
Toro, Grassa. Una casa para el abuelo. Il·lustr. Isidro Ferrer. Libros del Zorro Rojo, 2014 
Van Zeveren, Michel. La puerta. Corimbo, 2008 
Veldkamp, Tjibbe. L'excursió. Il·lustr. Philip Hopman. Libros del Zorro Rojo, 2007 
 
 
Descripció: 

Començarem la sessió d’aquest laboratori a la sala infantil, com sempre. Però ens posarem 
d’esquena a la paret per tal que ens quedi al costat el decorat que vam fer de la ciutat, ja que 
ens agrada molt i, com que encara hi ha exposats els llibres i estem dins la temàtica dels espais, 
hem preferit mantenir-lo.  
A la paret hi ha, doncs, una taula on mostrem alguns dels llibres de casa i, per al voltant, alguns 
llibres joc desplegables, d’aquells que són casetes:  
La casa de Maisy. Destino, 1993 
La vida en un molí d'aigua. Combel, 2009 
La vida en un castell. Combel, 2008 
La Casa de la Tamara. Cruïlla, 2011 
 
El guió de la sessió  
Començarem explicant que si a la sessió anterior vam dedicar-nos a rumiar com era l’espai de 
les nostres ciutats, aquell espai públic que compartim entre uns i altres, avui ens volíem fixar 
com era l’espai íntim, aquell que cadascú té en secret: dins de casa. 
Explicarem que no és fàcil trobar una casa on tots els membres de la família es trobin a gust: 
Stamm, Peter. Per què vivim als afores de la ciutat. Il·lustr. Jutta Bauer. Tàndem, 2008 
Comentarem que seria molt pràctic que les cases naixessin d’una llavor: triem com la volem i la 
plantem i, apa, a regar i ja està. 
 



 

 
Lechermeier, Philippe. Semillas de cabañas.  Il·lustr. Éric Puybaret. Edelvives, 2006 
Parlarem de com les cases han canviat al llarg del temps. Fins i tot, a partir d’una casa, podem 
arribar a conèixer la història d’Europa al llarg del segle XX: 
Innocenti, Roberto. La casa.  Text de J. Patrick Lewis. Símbol, 2009 
Les cases són plenes d’anècdotes, aventures, històries d’amor i desamor. 
Imagineu els problemes d’un cocodril i una girafa a l’hora de dissenyar el seu niuet d’amor: 
Kulot, Daniela. Una casa a medida.  Faktoría K de Libros, cop. 2007 
O els problemes que pot tenir una persona que sigui massa hospitalària i convidi tothom a 
viure a casa seva: 
Root, Phyllis. La casa de la Mei.  Il·lustr. Delphine Durand. Baula, 2005 
I finalment, l’enveja que ens desperten les cases més boniques que les nostres: 
Zullo, Germano. Los rascacielos. Il·lustr. Albertine.  Libros del Zorro Rojo, 2014 
 
Un cop presentats aquests llibres, els expliquem que avui tenim un encàrrec molt important, i 
que ens anirà bé tenir alguns coneixements d’italià i d’arquitectura. 
Ens ha contractat un estudi arquitectònic i de disseny italià, anomenat I tre porcellini. Volen 
que els ajudem a dissenyar tres cases.  
 
Mostrem un pòster on apareix el símbol d’aquesta empresa i veiem que són efectivament els 
tres porquets, en la versió italiana de l’editorial Corraini. Més endavant ja veuran el llibre i 
comprovaran la càrrega d’història del disseny i de l’arquitectura de la proposta.  
 
[Aquest dibuix també és el que tenen les etiquetes adhesives que hem posat a l’inici, a pares i 
fills, amb el seu nom.] 
 
Abans de marxar tots junts cap a la sala d’actes per a la segona part del laboratori, demanem si 
tothom vol participar en aquest encàrrec tan especial de construcció de cases. Tots convençuts 
i amb ganes de fer d’arquitectes, repartim una carpeta DIN A-3 a tothom, amb el logo dels 
porquets, i marxem disposats a treballar.  
 
 

1a PART  
A la sala d’actes ens trobem amb unes taules i cadires on seuen els assistents. La primera 
proposta és fer alguns exercicis bàsics per comprovar els seus dots d’arquitectes. 
Mostrarem i presentarem aquests llibres i farem esment a les col·leccions de Coco Books, de 
llibres d’art i exercicis de pintar. Molt recomanables.  
Bowket, Stephen. Croquis:  un libro de arquitectura para dibujar:  para arquitectos de 
todas las edades.  Coco Books, 2014 
Herem, Thibaud. Dibújame una casa: [ideas de arquitectura para crear y colorear]. Coco 
Books, 2013 
Lorente, Virginia. Les meves cases favorites. València: l'autora, 2012 
Mizielinska, Aleksandra; Mizielinska, Daniel. Casas: confortables, atrevidas, singulares, 
atractivas, sorprendentes.  Coco Books, 2013 
Solarz, Ewa. Disseny: manual de mobles domèstics o objectes insòlits. Il·lustr. Aleksandra i 
Daniel Mizielinska. Coco books, 2012 
 
 
 



 

 
Dins la carpeta que els hem repartit tenen 5 fulls DIN A-3, fotocopiats del llibre Dibújame una 
casa, i els anem donant dos minuts per anar fent cada un dels exercicis que hi apareixen.  
Traiem un full i diem: “ -Temps! Toca dibuixar xemeneies”. 
“-Temps!” Treiem un altre full. “-Ara toca dibuixar fanals...” 
 
2a PART  

Un cop ja hem entrenat una mica i sembla que ens hem posat a la pell dels arquitectes els 
expliquem la feina concreta que ens han encarregat: construir les cases dels tres porquets. 
Per ser al màxim de curosos en aquest encàrrec mostrem totes les versions dels tres porquets 
que tenim a la biblioteca. 
Un cop les han pogut veure, expliquem que cal fer tres grups: 

- Els que construiran la casa de palla i canyes del porquet petit. 
- Els que prefereixen construir la casa de troncs i fulles. 
- Els que volen construir la casa més urbanita, la del porquet gran. No ho faran amb 

totxanes, sinó amb cartró i teles. 
 
3a PART  
Un cop els assistents s’han dividit lliurement entre els tres tipus de cases, comença la 
construcció.  
Els que fan la casa del porquet gran es queden dins la sala. 
Les altres dues cases les construïm al passadís d’entrada a la biblioteca, on ja teníem 
preparades les piles de troncs i branques, i la bala de palla i canyes 
 
4a PART 
Després d’una bona estona de feina, tensió i nervis, les cases queden acabades i ens fem la 
fotografia de grup davant de cada una de les construccions. 
Cal dir que és la primera vegada que en el laboratori es treballa obligatòriament entre famílies. 
Fins ara, cada família gestionava la seva pròpia feina. Aquesta vegada ha calgut fer l’esforç 
d’entendre’ns amb altres infants i adults i pactar les decisions artístiques. I això no sempre és 
fàcil. Una nova experiència.  
 
 
 
 


