
 

 

 
 

Com llegir una ciutat? 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ del dissabte 24 de gener de 2015 
 
Objectius 

- Conèixer els millors àlbums de ciutats editats per a infants  

- Reflexionar a partir de les històries que expliquen com són les ciutats, coses 

bones, dolentes, imprescindibles... i com voldrien que fos l’espai públic.  

- Conèixer el concepte de llibre passejada (llibres promenade, que en diuen 

en francès). 

 

Bibliografia de la sessió  
Llibres per a la presentació inicial:  
Albertine. La rumeur de Venise. La joie de lire, 2010. 

Anouk Boisrobert i Louis Rigaud. Popville. Poema de Pablo Guerrero 

Kókinos, cop. 2009. 

Baker, Jeannie. Reflex.  Intermón Oxfam, cop. 2012. 

Leblond, Michaël. Nueva York en pijamarama: imágenes que se animan como 

por arte de magia. Il·lustr. Frédérique Bertrand. Kalandraka, cop. 2012. 

Rabaté, Pascal. Fenêtres sur rue. Noctambule, 2013. 

Sís, Peter. Madlenka. Lumen, 2001. 

 

Llibres utilitzats per al decorat de la sala infantil:  
Ormerod, Jan. El canvi. Il·lustr. Andrew Joyner. Ekaré, 2014. 

Farquharson, Polly. La línia verda: un tomb pel parc. Blume, 2009. 

Gordon, Gus. Herman i Rosie. Corimbo, 2014. 

Graham, Bob. Un autobús caigut del cel. Flamboyant, 2012. 

Innocenti, Roberto. La caputxeta vermella. Text d'Aaron Frisch. Símbol, 2013. 

Le Huche, Magali. La Berta Bonafè està trista... Flamboyant, 2010. 

Le Huche, Magali. Les sirenes de Belpeixão. Flamboyant, 2010. 

Liao, Jimmy. Desencuentros. Barbara Fiore, cop. 2008 

Meunier, Henri. A la garjola! Il·lustr. Nathalie Choux. Takatuka, 2011. 

Müller, Jörg. El soldadito de plomo: en dibujos, basado en el cuento de Hans 
Christian Andersen. Lóguez, 2005. 

Rodari, Gianni. El hombre que compró la ciudad de Estocolmo. Il·lustr. Javier 

Zabala. SM, cop. 2008. 

Falconer, Ian. Olivia en Venecia. Fondo de Cultura Económica, 2011. 

Monteserín, Pepe. Casualidad. Il·lustr. Pablo Amargo. Fiore, DL 2011. 

Merveille, David. El papagayo de Monsieur Hulot. Il·lustr. David Merveille. 

Kalandraka, 2012. 

MacClintock, Barbara. L'Elsa i en Max passegen per París. Molino, 2007. 

Alemagna, Beatrice. Un León en París. Il·lustr. Beatrice Alemagna. SM, cop. 2007. 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
Llibres passejada per a la presentació a la sala de tallers: 
Berner, Rotraut Susanne. El libro de la primavera. Anaya, 2005. 

Berner, Rotraut Susanne. El Libro del invierno. Anaya, 2004. 

Berner, Rotraut Susanne. El Libro del otoño. Anaya, 2007. 

Berner, Rotraut Susanne. El libro del verano. Anaya, 2006. 

Göbel, Doro. ¿Qué están haciendo?: una historia en dibujos. Il·lustr. Peter Knorr. 

Lóguez, cop. 2014. 

MacKee, David. El cochinito de Carlota. FCE, 1999. 

Merveille, David. El papagayo de Monsieur Hulot. Il·lustr. David Merveille. 

Kalandraka, 2012. 

Mizielinska, Aleksandra. Benvinguts a Mamoko.  Il·lustr. Daniel Mizielinski. La 

Galera, 2014. 

Moure, Gonzalo. El arenque rojo. Il·lustr. Alicia Varela. SM, cop. 2012. 

Schamp, Tom. Otto pasea de ida y vuelta. Unaluna, 2010. 

 

Altres llibres de ciutats que tindrem exposats a la sala  tallers: 
Podem incloure-hi amb diferents capses, si ho creiem convenient, els que tenim 

recollits a la Bibliografia d’espais. 

 
 
Descripció: 
1a PART  
Quan les famílies arriben els posem un adhesiu amb el seu nom. Les haurem fet 

amb etiquetes en forma de caseta.  

Seuran al racó de la sala infantil on comencen sempre els laboratoris.  

Al vidre haurem escrit Ciutats a partir de les imatges del llibre de Joëlle Jolivet 

Rapido dans la ville. Hèlium, 2011. 

Posarem les cadires en semicercle, intentant que tothom pugui veure bé tot el que 

anirà passant.  

Al terra, sobre la catifa grisa de sempre, haurem dibuixat amb cinta blanca 

adhesiva diferents carreteres i elements propis d’una ciutat, tot molt esquemàtic.  

Començarem explicant alguns llibres de ciutats: 

 

Què és una ciutat? 

D’entrada no és el mateix una ciutat del Marroc que una d’Austràlia: 

Baker, Jeannie. Reflex.  Intermón Oxfam, cop. 2012. 

 

Què té de diferent una ciutat amb un poble?  La gent diu que als pobles tot se sap i 

les ciutats són més anònimes... 

Albertine. La rumeur de Venise. La joie de lire, 2010. 

Rabaté, Pascal. Fenêtres sur rue. Noctambule, 2013. 

 

Que les ciutats són més sorolloses... 

Leblond, Michaël. Nueva York en pijamarama: imágenes que se animan como 
por arte de magia. Il·lustr. Frédérique Bertrand. Kalandraka, cop. 2012. 



 

 

 

Com es construeix una ciutat? 

Boisrobert, Anouk; Rigaud, Louis. Popville. Poema de Pablo Guerrero 

Kókinos, cop. 2009. 

Boisrobert, Anouk; Rigaud, Louis. La selva del peresós. Textos de Sophie Strady. 

Cruïlla, 2012. 

 

Si ens hi apropem molt, al final, per molt gran que sigui una ciutat, arribem a les 

persones, que són les que hi viuen.  Aquest és el cas de la Madlenka.  

Sís, Peter. Madlenka. Lumen, 2001, 

 

Seguim el fil… 
Un cop explicats aquests llibres, els diem que dins de les ciutats hi ha molts espais 

interessants per descobrir, i també moltes històries de les persones que hi viuen.  

Històries com les que amaguen aquests edificis grisos...  

Tindrem preparat tot de capses de diferents mides (arxivadors de despatx plegats 

del revés, amb la part de cartó marró per fora) on haurem fet unes finestres de 

color negre amb tampons, per subratllar la part grisa i neutra tòpica d’una ciutat.  

A mesura que anem girant aquestes capses, descobrim una escena, una història 

extreta d’algun llibre. Es tracta de fotocòpies en colors d’il·lustracions dels llibres 

que volem presentar. N’expliquem alguna cosa, poqueta, just perquè tinguin ganes 

de conèixer el llibre i, més endavant, a la sala tallers, el puguin identificar.   

 

Què hi trobarem? 

Carrers plens de botigues: imatge del llibre El canvi.  

Una mica de verd, un parc: imatge del llibre La línia verda: un tomb pel parc.  

Una xemeneia d’una antiga fàbrica: imatge del llibre  Casualidad.  

Un accident de trànsit: imatge del llibre El papagayo de Monsieur Hulot.  

Un abocador d’escombraries als afores de la ciutat: imatge del llibre El soldadito 

de plomo. 
Un centre comercial: imatge del llibre La caputxeta vermella.  
Un parc on potser algú tindrà problemes: imatge del llibre A la garjola!  

Un balcó amb uns veïns que potser no es coneixen: imatge del llibre La Berta 
Bonafè està trista.  

Dues ànimes solitàries que treballen i no saben que les seves vides es trobaran: 

imatge del llibre Herman i Rosie.  
Unes veïnes en un parc que no paren de criticar: imatges del llibre Les sirenes de 
Belpeixão. 

Unes casetes solitàries enmig dels edificis: imatge del llibre  El hombre que 
compró la ciudad de Estocolmo. 
Un riu amb un pont i uns turistes: imatge del llibre  Olivia en Venecia. 
Dos joves en bicicleta:  imatge del llibre Desencuentros.  

Un veïns que, en un solar, han trobat un bus abandonat: imatge del llibre Un 
autobús caigut del cel.  
Un museu d’història: imatge del llibre L'Elsa i en Max passegen per París. 
L’estació de tren: imatge del llibre Un León en París.  

 

 



 

 

Davant d’aquest gran ventall de vides i històries de ciutats, convidem tots els 

assistents a anar fins a la sala tallers, on intentarem dissenyar una ciutat a la nostra 

mida.  

 

 

 
 
2a PART 
La sala tallers estarà preparada sense cadires, només amb vint cartolines de color 

beix de les grans, posades al mig, formant un quadrat ben gran.   

Al voltant de la paret de la sala hi haurà posats a terra, amb la coberta a la vista, 

tots els llibres que tenim de ciutats i que hem anat citant al llarg d’aquest 

document.  

Les famílies seuran al voltant de les cartolines i nosaltres presentarem què són els 

llibres passejada o “promenade”, llibres generalment sense mots que es llegeixen 

passejant sobre la pàgina, seguint totes les històries paral·leles que van passant a 

diferents espais d’una ciutat. 

 

3a PART 
Aquí començarem un petit debat o conversa, entre tots, per comentar quines són 

les coses que hem trobat a faltar d’una ciutat, quins són els nostres espais preferits, 

racons, serveis, edificis... 

Aquesta estona de conversa es pot fer més o menys llarga segons el temps que 

tinguem o l’edat dels assistents.  

 
4a PART  
Acabada la conversa comença una activitat de disseny d’una ciutat. Comentem als 

assistents que cada família o cada membre (poden escollir lliurement si treballar 

tots junts o no) disposa d’una cartolina gran i que ha de dibuixar-hi allò que vulgui.  

Entre tots pactem com fer-ho. Hi ha l’opció de fer un disseny més ordenat, és a dir, 

que tothom digui en veu alta què farà i no repetir-nos, etc. O fer un disseny més 

lliure, de manera que tothom dibuixi allò que més li agrada d’una ciutat o que 

voldria trobar-hi sense por de repetir-nos. Al contrari, serà un baròmetre ideal per 

a conèixer allò imprescindible d’una ciutat.  

També els donem tres consignes bàsiques:  

- No cal patir pel punt de vista del dibuix. Seguint la idea del llibre de David 

MacKee. El cochinito de Carlota. FCE, 1999, podem dibuixar a vista d’ocell, 

per davant, lateralment... com vulguem, com si es tractés d’un plànol 

cubista. 

- Cal intentar no fer edificis o elements que acabin just al marge de la 

cartolina i quedin partits, és a dir, no dibuixar a sang, perquè en ajuntar 

totes les cartolines quedarien dibuixos a mitges.  

- La tècnica que proposem de treball és el collage amb diaris i revistes vells. 

En el material trobaran llapis, gomes i retoladors negres, però són per 

dibuixar, però no hi haurà colors ni pintures. El color s’ha d’aconseguir a 

base de collage.  

- Cal no dibuixar personatges, només edificis i espais. Els personatges seran 

un segon exercici que farem posteriorment. 



 

 

5a PART  
Després que les famílies hagin creat el seu plànol, inspirant-se, si volen, en els 

llibres que tenen al voltant de la sala, ajuntem de nou les cartolines i cadascú ens 

comenta què ha fet.  

 

 

6a PART 
Hi ha encara una altra activitat, però és possible que no doni temps de fer-la.  

A cada persona li donem una capsa de llumins de les grosses, que haurem folrat 

amb paper blanc adhesiu, imitant una maleta.  

Convidarem a tothom a posar un paper a dins de la maleta on s’hi descrigui  

breument un personatge. 

Per exemple: una velleta que ha perdut el gos, un nen que ha trobat un tresor... 

Cada maleta s’haurà de deixar en algun lloc de la ciutat que acabem de crear. I 

posteriorment els assistents en triaran una que no sigui la seva.  

La idea és que inventin una història a partir del personatge que els ha tocat i 

ambientada en el lloc de la ciutat on l’han trobat.  

 

En el nostre cas, com que no tenim temps de fer-ho, regalem les maletes a tots els 

assistents i els convidem a fer l’exercici literari a casa.  

 
 

 

 


