
Lola Casas 

Sóc mestra de primària jubilada. És fàcil deduir que també 

sóc una persona que gaudeix d'una certa edat i experiència... 

Amb els alumnes de l'escola Camí del Mig de Mataró, vaig 

tenir el privilegi de mantenir correspondència amb l'autor 

britànic Roald Dahl. També, al costat dels meus alumnes, 

vaig realitzar quatre migmetratges, dos d'ells premiats pel 

departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Reconec que m'he divertit molt treballant de mestra i em 

considero una persona privilegiada per aquest fet. Diuen que 

sóc poeta. La veritat és que jo no m'ho acabo de creure del 

tot. Diria que, més aviat, sóc una mestra que escriu poemes. 

La meva tasca consisteix a jugar amb les paraules i oferir-ne 

els resultats a nens i joves. Sembla que a ells els agrada ja 

que rebo moltes cartes i correus electrònics de part seva on 

m'ho fan saber. De moment, m'ho passo bé escrivint. Si 

algun dia aquesta activitat m'avorreix, em dedicaré a altres 

tasques que em complaguin més. 



Porto més de cinquanta obres publicades, contes i poesia per 

a públic infantil i juvenil. 

Alterno el treball d'escriure amb el de formadora i 

conferenciant sobre temes de literatura i cinema destinats a 

pares, mestres i infants. També dedico part del meu temps a 

exercir voluntariats a diferents escoles i institucions. 

M'interessa el mitjà radiofònic i, des de fa uns quants anys, 

col·laboro amb Mataró Ràdio i La Xarxa, en programes de 

divulgació literària i cinematogràfica. 

No acostumo a llegir les crítiques dels meus llibres. No m'he 

presentat mai a cap premi literari i, encara que no es pot dir 

d'aquesta aigua no en beuré, dubto que ho faci mai. 

M'agrada molt el cinema i la música. Sóc una gran fan del 

compositor rus Dmitri Xostakóvitx.  

Sento una especial fascinació pels ocells i la meteorologia. Si 

no hagués estat mestra, m'hauria agradat ser directora 

d'orquestra. Si pogués convertir-me en au, triaria l'òliba. 
 

 



 

 

La pàgina web de la Lola és: 

http://www.lolacasas.com/wordpress/ 

 

 

 

 

 


