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ALBERT DELGADO M’he subscrit a la col·lecció
perquè gaudeixo llegint poesia d’autors com Martí i Pol i Màri-
us Torres. La poesia m’ha arribat, per exemple, escoltant Lluís
Llach i Maria del Mar Bonet. Ara bé, el lloc on em van transme-
tre la passió per la poesia va ser al meu antic institut, l’Escola Pia
Sant Antoni, sobretot gràcies a la Mònica, la meva professora
de castellà. He demanat que hi enviïn la col·lecció i així més
alumnes tindran a l’abast la poesia catalana del segle XX.

És estudiant d’en-
ginyeria en tecno-
logies industrials.

MÍN. MÀX.

Els xàfecs guanyaran
terreny durant la tarda

i el vespre.

Xàfecs a la costa durant
el matí, risc d’aiguats

a les Illes.

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

Barcelona 27º 21º 19º 25º
Lleida 27º 21º 13º 24º
Girona 26º 20º 18º 25º
Tarragona 27º 22º 19º 25º

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

València 28º 23º 20º 26º
Palma 25º 23º 21º 24º
Igualada 26º 19º 15º 2º
Perpinyà 25º 19º 18º 24º

Pluges generals, en
alguns indrets podran

ser abundants.

Moltes clarianes però
encara alguns ruixats

a les Balears.

Madrid 13º 22º pluja a la nit
Londres 11º 16º pluja i vent
París 13º 16º pluja i vent

Berlín 12º 21º migdia suau
Roma 19º 24º insegur
Brussel·les 11º 17º pluja i vent

eltemps

El consell
Si la vostra feina depèn de l’aire

lliure, tingueu en compte que di-
vendres, ara com ara, s’entreveu en
general com el dia amb més possi-

bilitats de pluja de la setmana.

Que no us sorprengui
Avui fa 50 anys de les inundacions
més tràgiques de la nostra història

recent. La nit del 25 de setembre
del 1962 un aiguat de més de 200

litres per m2 va devastar el Vallès.

Pocs núvols i ambient molt suau al migdia, encara amb
algunes ventades, avui sobretot a la Costa Brava, on el
garbí es deixarà sentir amb ganes. Demà cauran alguns

xàfecs a l’oest i entre dijous i dissabte al matí plourà,
poc o molt, en pràcticament totes les comarques.

divendres dissabte

La setmana

dijous diumenge

dimarts, 25

dimecres, 26

MÍN. MÀX.

MIQUEL BERNIS

La foto

VIDRERES (la Selva) Jaume Mos

Podeu fer arribar les vostres
consultes i fotos a meteo@ara.cat

Twitter: @arameteo
www.ara.cat/meteo

El sol
ALBA POSTA

SORTIDA NIT FOSCA

La lluna

07.14 h 19.43 h

07.42 h 20.10 h

SORTIDA POSTA
17.01 h 03.51 h

lallambregada
Consumir Burundanga en mal estat

Com vostè bé sap, perquè alguns par-
tits ho han dit fins i tot al Parlament,
a les escoles de la dictadura nazicata-

lana lliguem els nens durant hores a uns ar-
bres encarats al sol i els obliguem a parlar en
català mentre els cremem davant dels seus
nassos els seus plumiers de Bob Esponja. I
als que ni així volen parlar en català els un-
tem de Nutella i, també lligats als arbres, els
deixem a mercè de formigues i aranyes pe-
ludes. I als que tampoc, els fem tot això i, a
més, els colpegem les plantes dels peus amb
el Fabra i amb el decret d’immersió lingüís-
tica. I és que, com tothom sap, som una co-
sa terrible.

Com vostè també sap, al nostre país hi ha
milers..., què dic milers, milions d’heroics
ciutadans que dia a dia lluiten perquè sobre-
visqui el poc castellà que encara queda viu
a Catalunya. I, tot i no ser una tasca senzi-
lla, se’n surten. Davant del greu conflicte lin-
güístic existent, que provoca violència i al-
darulls permanents, l’audaç resistència es-
tà guanyant cada dia més adeptes. Sense

anar més lluny, en aquest curs que acaba de
començar, 12 famílies han sol·licitat que un
total de 21 alumnes rebin una escolarització
en espanyol, en comptes de la que s’aplica
a la resta dels nens, que són, únicament, un
milió i mig. Queda clar, doncs, que el PP i
Ciutadans també en això tenen raó. El con-
flicte és greu, l’esquerda és terrible, i això pe-
tarà. Quan entre un milió i mig d’alumnes hi
trobem 21 casos de resistència a voler apren-
dre el català, queda clar on és exactament el
conflicte i qui el provoca.

Però, sap el que és pitjor? Un diari de Ma-
drit (no ciutat sinó concepte) publicava ahir
a tota portada el cas d’una mare resident a
Mallorca que “pide en vano enseñanza en es-
pañol para sus gemelos”. Ja
ho veu, una nova dictadura,
en aquest cas gestada per
un govern del PP que pre-
sideix Tutanramón Bauzà,
que, com tothom sap, és
un catalanista de mil
parells de collons.

IU FORN
PERIODISTA

abansd’ara

Agustí Centelles (1936)

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
PERIODISTA, ASSAGISTA I CATEDRÀTIC A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

[ Foto de l’exposició de l’obra d’Agustí Centelles (el Grau de València, 1909-Barcelona, 1985)
que s’obre avui a la Fundació Vila Casas. Llegien el diari català més innovador dels anys 30. ]
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