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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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Agustí Centelles (1936)
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Soldats llegint la premsa a Alcanyís. s/d. 30 x 40 cm © de la fotografia: España. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Centro Documental de la Memoria Histórica. Archivo Agustí Centelles i Ossó
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Consumir Burundanga en mal estat
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om vostè bé sap, perquè alguns partits ho han dit fins i tot al Parlament,
a les escoles de la dictadura nazicatalana lliguem els nens durant hores a uns arbres 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 untem de Nutella i, també lligats als arbres, els
deixem a mercè de formigues i aranyes peludes. I als que tampoc, els fem tot això i, a
més, els colpegem les plantes dels peus amb

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 conflicte és greu, l’esquerda és terrible, i això petarà. Quan entre un milió i mig d’alumnes hi
trobem 21 casos de resistència a voler aprendre el català, queda clar on és exactament el
conflicte i qui el provoca.

