
 

Maleta poètica: Lola Casas 
 

1. 50 escletxes i un raig de lluna  

50 poemes sobre el pas del temps. Llums i ombres de la vida. 

Reflexions del dia a dia des de la vellesa. 

Un viatge on els poemes de la Lola Casas recorren un trajecte 

vital, passant per diferents etapes de la vida, les seves 

estacions, els seus dies i les seves nits, i tot allò que ens fan 

sentir, emocionar, pensar i viure. Un poesia madura, reflexiva, 

contemplativa, les escletxes vitals d’una poeta consolidada del 

nostre país. 

 

2. Poemes de cada dia  

Anar content a la platja, esperar amb ànsia el primer dia 

d’escola, menjar amb delit un cruixent entrepà, sentir el vent 

de cara, descobrir els secrets d’un àlbum de fotos, jugar a les 

endevinalles… 

Els poemes neixen observant les petites coses de cada dia, i 

creixen estimant i acollint el que passa al nostre voltant. 

❖ Proposta didàctica per a educació primària (cicle mitjà 

i superior): 

- https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pi

d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2Vz

aWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6MWU4MTJlMGQ3Yz

MyZDc0 

- https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pi

d=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2Vz

aWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6NGNjZjhkMTkyZDYyZ

mRkZg 

 

3. Anem a l’escola! 
 

L’escola, per a nens i nenes, nois i noies, és una part molt 

important del seu món, però també ho és, és clar, per als 

mestres, i també per als pares i les mares… 

Amb els poemes clars, transparents i emotius d’Anem a 

l’escola!, tots anem a classe, aprenem, cantem, endevinem, 

sortim al pati, juguem i compartim. 

❖ Proposta didàctica per a educació infantil (pàgines 8 i 

9): 

https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-

content/uploads/usu793/2020/04/poesia_r.pdf 
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https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2VzaWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6MWU4MTJlMGQ3YzMyZDc0
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2VzaWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6MWU4MTJlMGQ3YzMyZDc0
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2VzaWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6MWU4MTJlMGQ3YzMyZDc0
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2VzaWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6NGNjZjhkMTkyZDYyZmRkZg
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https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2VzaWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6NGNjZjhkMTkyZDYyZmRkZg
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2VzaWFsb2xhY2FzYXN8Z3g6NGNjZjhkMTkyZDYyZmRkZg
https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-content/uploads/usu793/2020/04/poesia_r.pdf
https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-content/uploads/usu793/2020/04/poesia_r.pdf


 

4. Blau 
 

Poemes blaus com el mar, blaus com el cel, poemes de color 

blau de terra. Per llegir, per escoltar, per somiar... I al final, uns 

consells de música per al color blau. 

 

5. Negre 

Versos negres com el carbó, el petroli, el sutge, el fum, però 

també com el rei negre, la xocolata, el cafè i la pega dolça. 

Negres i blancs com el piano, el dòmino i les dames. O com 

les zebres i el pingüí.  

 

6. Verd 

Dins d’aquest llibre hi trobareu poemes de color verd de fulla 

verda, altres de color verd de fulla adormida i alguns de color 

verd de sobretaula. I per acabar, uns consells de bona música 

per al color verd. 

 

7. Blanc 

Poemes blancs com el cotó, com la llum, com la neu... I blancs 

com els fantasmes, el detergent i el floquet de neu... D'altres 

blancs i negres com les fotos i les zebres. El iogurt també és 

blanc, i la nata, i el sucre i la xocolata blanca! I la música? 

També hi trobarem música de color blanc... 

 



 

8. Qui sóc? 

A les dotze de la nit / perds la sabata / de cristall / (ai, que et 

cau!) / per l’escala / del palau. 31 poemes-endevinalla per 

encertar quin personatge fantàstic s’amaga rere aquests 

divertits versos. Descobreix el fantasma, el llop, la mòmia o el 

príncep blau. 

 

9. Música i poemes per a petits monstres 

Nou recull de poemes i cançons de Lola Casas. Els versos 

expliquen, amb el llenguatge entenedor i proper als lectors 

més joves que caracteritza aquesta autora, les divertides 

peripècies de monstres de tots els temps. 

En el llibre hi trobareu des de la creació del monstre 

Frankenstein fins a esquelets que ballen claqué, mòmies 

venjatives, fantasmes solitaris, homes llop llunàtics i zombis 

esbojarrats… Llibre acompanyat d’un CD.   

10. Poemes i cançons de les quatre estacions  

A Les quatre estacions descobriràs l'Hivern amb el fred glaçat, 

en Carnestoltes i la Vella Quaresma. Rebràs la Primavera amb 

tots els colors del verd i un Drac de Sant Jordi que t'explicarà 

una història molt personal. Un concert de cigales, coques de 

Sant Joan i gelats de tota mena et faran gaudir del calorós 

estiu mentre que saboroses melmelades, vents i núvols de 

tempesta i esquirols eixerits et mostraran una tardor diferent. 

La Lola Casas i el músic Àngel Valverde us conviden a rebre 

de manera alegre i festiva cada una de les estacions de l'any.  
 

11. Poemes i cançons Bestiari  

Cuques de llum juganeres, ratpenats de nit d'estiu, abelles 

atrafegades i mosques que ho tasten tot. Aquestes i moltes 

altres bestioles són les protagonistes de Bestiari. Bestiari és 

un conjunt de divertits i engrescadors poemes i cançons sobre 

animals del nostre entorn que, segons us vingui de gust, 

podreu escoltar, llegir o cantar a casa, a l'escola o amb la 

vostra colla d'amics. Fins i tot, si sou agosarats i no teniu ni 

mica de son... acabareu anant a una gran festa nocturna amb 

tots ells!  
 



 

12. Tu acabes els poemes 

Llibre per engrescar als més menuts amb la lectura de poemes 

divertint-se a la vegada. Hauran d’endevinar les paraules que 

falten a cada poema ajudats dels dibuixos. Els poemes estan 

dividits en quatre apartats: coses de vestir, coses de menjar, 

coses de jugar i coses de casa. Al final del llibre estan les 

solucions. 
 

13. Nit 

Ampli repertori de poemes sobre la nit, nits de l'any i animals 

que estimen la nit. Aquest poemari va néixer després que 

l'autora escoltés La nit transfigurada, del músic vienès Arnold 

Schönberg, inspirada en un text del poeta modernista Richard 

Dehmel. És per això que el llibre suggereix, com a 

complement, un recull de peces musicals que poden 

acompanyar joves i grans en la lectura d'aquests poemes. 

 

 

 

 

 

 

 


