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Què tenen en comú un loft de Nova York, una casa tradicional japonesa, 
una casa cova de Paterna i una favela de Rio de Janeiro? Tot són cases. 
Però..., què és una casa? 

Casa teva a qualsevol lloc no és un simple catàleg de cases. És una 
aproximació a com la nostra cultura, el nostre estil de vida i el clima 
influeixen la manera d'entendre i dissenyar les nostres cases arreu del 
món i com això ha anat canviant al llarg de la història. Un àlbum infantil 
ple d'humor sobre la relació entre l’arquitectura, l’antropologia i el 
clima escrit i il·lustrat per dues joves promeses joves. També inclou el 
que diversos personatges públics i històrics han dit sobre les cases.

Dirigit a nens i nenes a partir de 8 anys. Ideal per a les ments inquietes 
que vulguin entendre què signifiquen les cases des d'una perspectiva 
interdisciplinària, multicultural i divertida. 

SOBRE ELS AUTORS
ALBA CARBALLAL és escriptora i arquitecta. Ha treballat com guionista 
per a diversos programes de comèdia, tant nacionals com internacionals, 
i ha col·laborat amb diverses revistes i periòdics. La seva primera novel·la, 
publicada en 2019, va ser aplaudida per la crítica: va rebre el premi Millor 
Opera Prima 2019 pel Cultural i va ser finalista en els Premis Dulce Chacón.

LORENZO SANGIÒ va néixer a Milà. Es va graduar a l'Acadèmia de Belles 
Arts i després va estudiar il·lustració cursant diferents tallers a Itàlia i un 
Màster a l'escola d'Ars In Fabula. En els últims anys s'ha dedicat a il·lustrar 
àlbums, ha guanyat diferents premis i les seves il·lustracions han estat 
exhibides a Itàlia i França.
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QUÈ DIUEN LES CASES DE 
NOSALTRES I LA NOSTRA 

CULTURA?


