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ACTIVITATS DEL CASAL CATALA
DE VANCOUVER PER L’ANY 2003

-APLEC DE PRIMAVERA, el diumenge 25 de
maig al HUME PARK es celebrarà el dia de la
MARE, el dia de SANT JORDI, el dia del LLIBRE
i el dia de la VERGE DE MONTSERRAT.

-TROBADA D’ESTIU, el diumenge 22 de juny, dia
de SANT JOAN, als jardins de la Seu del Casal.
Hi haurà un concurs de coques de Sant Joan i
fogata.

-APLEC DE TARDOR, el diumenge 7 de
setembre, “DIADA DE CATALUNYA” a la Seu del
Casal.

-CASTANYADA, el dia 26 d’octubre, castanyes,
panellets i fruits secs.

-TORRONADA, el dia 7 de desembre a la Seu
del Casal. Es fara cagar el TIO amb regals per la
mainada i torrons per tothom.

Anuncis,Notícies, Xafarderies...

- Joan Perucho, escriptor, guanya el Premi
Nacional de les Lletres del 2002i medalla d'Or de
la Ciutat de Barcelona.

-L'any 2002 va fer 125 anys de la mort del Gen-
eral carlista, Ramón Cabrera Griño. L'anomenat
"Lleó del Maestrat" era fill de Tortosa i va morir a
Anglaterra exiliat.
-El setembre d'aquest any farà 700 anys de
l'entrada a Constantinoble per Roger de Flor.
Roger de Flor, "El Lleó de Constatinoble", va
neixer pobre i orfe. Tanmateix, va arribar a ser
nomenat César de l'Imperi Grec, el titol més alt
de l'imperi després del de Basileus. Abans
d'arribar a aquesta dignitat va participar a les
croades, va ser ordenat com a Cavaller del Tem-
ple de Jerusalem (templer) i va tenir una etapa
com a pirata. Casat amb Maria de Bulgaria es va
guanyar poderosos enemics a la cort imperial que
van conxorxar per assassinar-lo amb traïdoria.
La seva mort va ser l'espurna que comença la
"Venjança Catalana", que va arrassar tota la
Tracia, part de Macedonia i la Morea. Fins a
principis del segle XX a la Macedonia, per fer por
als nens encara diuen "que venen elscatalans".

- Centenari del naixament de l'escriptor Sebastián
Joan Arbó, Premi Nadal 1948.
- Centenari del naixament d'en Maurci Serrahima
i Berenguel.
- Jordi Porta és el nou president de l'Ommiun Cul-
tural.
- La ciutat d'Olot commemora l'any Marià Vayreda,
pintor i escriptor.
- 2003 és l'Any del Disseny Grafic a Catalunya.
- Mil.lenari de la mort del monjo Gerbert (Papa
Silvestre II). En Gerbert d'Aurillac va ser monjo
de l'Abadia de Sta. Maria de Ripoll i amic del
Comte Borrell de Barcelona.
- 200 anys del viatge d'exploració d'en Domenec
Badia i Leblich (Ali Bei El Abassy) per el Nord
d'Africa i l'Orient. Aquest fascinant caracter va ser
enviat pel Manuel Godoy, primer ministre de
Carles IV, per a recollir informació sobre el
deconegut Sultanat del Marroc, Deyat d'Alger,
Beiat de Tunis i la provincia Turca d'Egipte.
- 75 anys de la mort de l'escritor Vicenc Blasco
Ibañez.
-100 anys  de la  fundac ió  CADCI  de ls
dependents de comerc i industria. Aquesta
associació té com a objectiu la formació cul-
tural i profesional dels associats amb una clara
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defensa de la identitat nacional catalana.
- La medalla d'Or de la Generalitat a  Josep Maria
Castellet.
- Felicitats a la familia Alfonso!! , ja que el pare
de la Dra.Victoria se li ha concedit la Creu de Sant
Jordi.
- El Barri de la Barceloneta fa 250 anys.
- Més de 30.000 visitants a la festa de la
Calçotada a la ciutat de Valls (Garraf) el dia 26
de gener. El guanyador del concurs de menjadors
de calçots s'en va engolir més de 3 kilos.
- L'any 2004 sera l'any DALI , tambè el del Forum
de les Cultures a Barcelona i els 100 anys de la
Caixa de Pensions.
- Hector Bofill guanya el Premi Pla i Andres
Trapiello el Nadal.
- El President Pujol ha visitat Washington i Nova
York dels dies 4 al 7 de febrer, a NY s'ha
entrevistat amb el Secretari General de l'UN, Mr
Annan.
-Al Quebec i dins del Festival de les Arts, del 13/
2 al 2/3, se ha fet un homenatge a la cultura
catalana "Ole Catalogne". Hi han participat entre
altres l'escriptor Miquel Vazquez Montalban, la
cantant Maria del Mar Bonet, el grup La Fura del
Baus, el cuiner Santi Santamaria.
-El dia 22 de marc més de mig millio de persones
es manifesten a Barcelona reclamant la dimisió
del President del Govern Espanyol Aznar i per la
Pau  al mon.

-Taller de crema Catalana
Fet el 16 de Març amb gairebé una dotzena
d'entusiastes!. L'Anna Maria ens va fer una lliçó
magistral sobre com fer aquestes postres
quintaessencials de la cuina catalana!
Maluradament no la varem poder cremar per
manca de l'estri adient. Es demana a la propera
persona que vagi de viatge a Catalunya de portar-
nos el ferro per cremar la sucre i així poder fer la
Crema com cal! Tanmateix, la manca del sucre
cremat no va ser cap obstacle per a que els
assistenst s'acabessin tota la crema.

Mentre la crema es refredava, varem veure la
pel.licula Anita no perdis el tren, del Ventura Pons
amb la Rosa Maria Sarda com a protagonista.
Parlada en català amb subtitols amb anglés
varem riure més amb el comentaris de l'Anna
Maria que amb els acudits de la pel.licula!. Si la

voleu veure, la trobareu a Videomatica (a 1855
West 4th Avenue, Vancouver).

-Exposició Gaudí, un Univers
Amb motiu de l'any Gaudi (2002) la Generalitat
de Catalunya ha organitzat l'exposició Gaudí, un
univers. Aquesta exposició itinerant, és un recull
de fotografies dels edificis més representatius del
genial arquitecte.

Després d'haver estat exhibida a diversos indrets
dels Estats Units, ens va arribar, via Toronto, a
Vancouver. El Casal s'en va fer càrrec, i va
muntar-la a la Gal.leria Eleven Eleven, a 1111
West Georgia en ple Financial District. Entre el
27 de Març i 7 d'Abril centenars de persones es
van interessar per l'obra de Gaudí, i també a la
Cultura Catalana. Esperem que això provoqui un
petit augment del nombre de turistes de Vancou-
ver cap a Barcelona en el futur proper. De Van-
couver l'exposició se'n ha anat cap a Osaka, al
Japó.

Pels que no hi vareu poder assistir personalment,
hem inclos juntament amb el butlletí, el catàleg
en Català de l'exposició. Podeu veure les fotos
que varem fer a la nostra pàgina web amb adreça
http://www.ashlu.ca/casal/activita.htm

-Homenatge a l’exili.
Els quatre Presidentes:
Francesc Macià "l'Avi" (1859-1933)
LLuís Companys (1882-1940)
Josep Irla (1876-1959)
Josep Tarradellas (1899-1988)
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Exiliats catalans eminentes:
Joan Coromines, lingüista
Dr. Josep Trueta
Etnòleg, Josep M. Batista i Roca
Periodista i escriptor, Josep Manye de la BBC
Pau Casals, músic.

-Llei per facilitar el retorn dels exiliats
El Parlament de Catalunya va aprovar,el 13 de
novembre, per unanimitat la llei que pretén
facilitar el retorn i la integració sociolaboral a
Catalunya dels exiliats catalans i dels seus de-
scendents, una iniciativa pionera a Espanya. Tots
els partits polítics van coincidir en la necessitat
de «reparar el deute històric envers els   exiliats».
El Govern català posarà en marxa un pla d’ajuda
al retorn que preveu facilitar el retorn de catalans
exiliats i dels seus descendents fins al tercer grau
de consanguinitat. El Pla preveu un seguit de
mesures com ara la contractació en origen, la
convalidació d’estudis, l’accés a un habitatge so-
cial, a la renda mínima d’inserció i a la formació
ocupacional.
Les actuacions establertes a la l lei seran
gestionades mitjançant una Oficina de Gestió
Unificada que coordinarà totes les actuacions dels
diversos departaments previstes al Pla d’Ajuda
al retorn. L’Oficina està adscrita al Departament
de Benestar Social.

-HOMENATGE AL MESTRE ANTONI COLL i
CRUELLS
El dia 18 de febrer, al Palau de la Musica Catalana,
es va fer un homenatge al mestre Antoni Coll i
Cruells amb un concert de les seves obres
preferides.

El mestre Coll va ésser el fundador de les Corals
de les Escoles Pies de Barcelona i Director dels
Orfeons Enric Morera, Vigata, Atlàntida, el Cor lo
Pom de Flors i altres corals. Col.laborà també amb
la banda Municipal de Barcelona, Orfeó Català i va
ésser director del Cor infantil del Liceu durant 30
anys.

El mestre Coll col.laborà amb el nostre Casal, tot
enviant-nos diferentes partitures de cant coral. El
Casal s'adhereix a aquest homenatge pòstum que
se li ha fet.

IN MEMORIAM

*L'escriptor Josep Maria
Gironella  va morir el dia 3 de
gener del 2003. Els seus
llibres més coneguts són "Los
cipreses creen en Dios", " Un
mil lón de muertos", "Ha
estal lado la Paz". Premi
Planeta 1971 i Premi Nadal 1946.

En nom del Casal Català donem el nostre més
senti t  condol a la famil ia de RAMONA
NANCLARES, esposa d'en Valentin Gutierrez i
mare de Maria.
Ramona era una meravellosa persona que venia
sovint als nostres Aplecs i que durant la seva vida
s'havia fet estimar per tothom.
Que Déu la tingui a la seva Gloria!!.

El dia 9 de febrer morí als 93 anys a Sant Cugat
del Valles el jesuïta, humanista, historiador i savi
PARE MIQUEL BATLLORI. Va nèixer el dia 1
d'octubre de 1909 a la Plaça Catalunya de Bar-
celona. L'any 1940 va ser ordenat sacerdot.
La seva llarga llista de premis inclou:
-Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1990),
-Princep d'Asturies (1995) i
-Creu de Sant Jordi (1982).
Que en Pau descansi!!!!!

El dia dos d'Abril morí a Barcelona l'escriptor
català TERENCI MOIX (1942-2003)
Que en Pau descansi!

ADRECES A LA INTERNET I E-MAILS
REBUTS:

Benvolguts amics del Casal Català de Vancou-
ver:
Ens prenem la llibertat d'escriure-us, per donar-
vos a conéixer la nostra pàgina Web, i si ho creieu
convenient, per que hi afegiu un enllaç en la
vostra.

L'adreça de la nostra pàgina és:
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http://www.esbartdansaire.com
http://www.esbartdansaire.com/>
Com ben bé deveu saber, som una entitat sense
ànim de lucre, amb la finalitat de difondre les
nostres danses arreu.
Us felicitem per la vostra pàgina, i aprofitem per
a saludar-vos.
Ben cordialment,
Jordi Salvador i Valls.
Esbart Dansaire de Sant Joan Despí.
___________________________

"Hola, som una família que estem buscant una
aupair per aquest estiu x cuidar
els nostres fills. Vivim molt a prop de BCN a una
casa de camp. Si coneixeu
d'algú que volgui practicar el català ja ho sabeu,
canllosses@vodafone.es. A
casa parlem català , no castellà.
___________________________

Per la present només els volia notificar que hem
muntat fa uns mesos una de les moltes
comunitats web en català que circulen per la
xarxa. A diferència de moltes que he vist, l'esperit
d'aquesta és el d'aglutinar gent de diversa
procedència, de dins ó de fora dels territoris de
parla catalana, amb el sa objectiu d'intercanviar
idees, opinions, gustos pel cinema, llibres,
música, etc...fent servir la llengua catalana com
a vehicle de comunicació.

Els agrairia, si els és possible, de reenviar aquest
mateix correu a qualsevol persona del seu àmbit
que hi estigués interessada en participar.

L'adreça és http://communities.msn.es
GentdeLASALACATALANA
http://communities.msn.es/
GentdeLASALACATALANA>

Si no és molèstia, agrairiem una resposta. Així
sabrem que han rebut el correu. Moltes gràcies
____________________________________

Benvolguts/des compatriotes:
Abans de res, una abraçada ben cordial des de
la capital del Principat.
Em dic Marc Ventura, de Barcelona, bioquímic

d'estudis però responsable de qualitat en una
empresa tèxtil del Bages, prop de Manresa.
Com a hobby em dedico a la Genealogia (recerca
i estudi dels avantpassats). Vaig començar amb
el meu arbre genealògic, després fent el d'algun
amic, i ara m'he "professionalitzat" una mica. Sóc
soci de la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i Nobiliaria,
de la que rebo força informació.
Com a Responsable/President del Casal, us faig
arribar un oferiment que, penso, pot interessar,
des de la llunyania en la que us trobeu de
Catalunya, a tots els socis/sòcies de la vostra
entitat.

Es tracta de cercar els orígens dels vostres
avantpassats en el cas de que t ingueu
naturalment arrels a Catalunya. També puc fer
recerques a la resta de l'Estat espanyol contactant
amb els registres civils. La meva oferta és
totalment "amateur". Com he dit no m'hi dedico
de forma exclusiva i per tant únicament cobro les
despeses de desplaçament, correu i el temps
d'escriure les sol.licituts als diferents registres i
parròquies. Finalment faig un petit informe de
cada component de la família.

En principi, només cerco els avantpassats
directes: 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, etc.
Ja no tant sols com a regal sinó pel cas de
necessitar alguna part ida de naixement,
baptisme, matrimoni, defunció, etc, a nivell oficial
segellada pel registre o parròquia corresponent,
penseu en aquest oferiment.

Agrairia que em diguéssiu quina és la millor
fórmula per a fer arribar a tots els que formeu
part de l'entitat aquest oferiment. I si és possible,
que tingui la màxima difusió entre els associats.
A l'espera de les vostres notícies, us saluda i
desitja una bona entrada a l'Any Nou 2003,
Ben afectuosament,

Marc Ventura i Noguera
Carrer Badia nº 22, 2-2
08012-Barcelona
marcvn@wanadoo.es
Tel.particular: 34 932182898
Tel. mòbil: 639332579
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mayoría de edad en el Consulado más cercano a
su domicilio. No es preciso hacer ninguna
declaración de conservación de la nacionalidad
española si la nacionalidad extranjera que se
adquiere es la de un país iberoamericano, An-
dorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
- Si, habiendo nacido en España o siendo hijo de
emigrante, ha perdido en el extranjero la
nacionalidad española, podrá recuperarla
mediante una declaración en el Consulado
español más cercano a su domicilio sin
renunciar a la nacionalidad que tenga en este
momento. La no renuncia a la nacionalidad ante-
rior ya existía para todos los países
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea
Ecuatorial o Portugal, pero es una novedad de la
nueva ley para el resto del mundo que cuando un
español recupera la nacionalidad española no
tenga que renunciar a la anterior.

3º.-La nueva Ley de la Nacionalidad ha
introducido una nueva causa de pérdida de la
nacionalidad española para el caso de los
nacidos en el extranjero, de padres también
nacidos en el extranjero. Aquéllos perderán la
nacionalidad española si no realizan una
declaración de conservación en el Consulado
más cercano a su domicilio durante los tres años
posteriores a la mayoría de edad o a la
emancipación. Unicamente afecta a los que
vayan llegando a su mayoría de edad a partir del
9 de enero de 2003. De no hacer la declaración,
perderán la nacionalidad española, incluso en el
caso de que la que tengan sea de un país
iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea
Ecuatorial o Portugal.

4º.- Podrán solicitar del Ministerio de Justicia la
nacionalidad española por residencia legal en
España de un año, las personas que tengan un
abuelo o abuela que hubiera sido español de
origen.

(Esta información persigue que el público interesado
conozca la reforma en su líneas básicas sin tener
para ello que llamar o presentarse en una Oficina
Consular. Se ha procurado que refleje
correctamente el contenido de la ley, pero no
sustituye a la ley, ni, por tanto, podrá aceptarse su
invocación frente a ella).

1º.- Todas las personas cuyo padre o madre haya
sido español y nacido en España podrán optar por
la nacionalidad española sin límite de tiempo o de
edad.
Como requisito de esta opción deberán renunciar
a la que tienen actualmente, salvo si es una de
un país iberoamericano, Andorra, Filipinas,
Guinea Ecuatorial o Portugal.
Por ejemplo: cuando un español en el extranjero
había adquirido una nacionalidad extranjera, sus
hijos al nacer seguían la nacionalidad extranjera
del padre. Con la nueva ley, todos estos hijos,
cuyo padre hubiera sido español de origen y
nacido en España, pueden optar a la
nacionalidad española en el Consulado más
cercano a su domicilio.
Otro ejemplo: los hijos de madre española,
nacida en España, nacidos antes del 29 de
diciembre de 1978, también podrán optar ahora,
durante toda su vida, a la nacionalidad española,
si no lo hicieron durante su minoría de edad o por
las disposiciones transitorias de las leyes
anteriores que caducaron el 7 de enero de 1997.

2º.- Quien sea o haya sido español de origen
podrá seguir siéndolo o volver a serlo.
En efecto:
- Si residiendo en el extranjero adquiere
voluntariamente una nacionalidad extranjera o
utiliza una nacionalidad extranjera que tenga
atribuida desde antes de su mayoría de edad,
podrá conservar la nacionalidad española si
declara su voluntad de conservarla antes de los
tres años desde dicha adquisición o desde su

NOVEDADES DE LA LEY 36/2002, DE 8 DE OCTUBRE (B.O.E. 9-10-
02) SOBRE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, QUE ENTRARAN EN VIGOR
EL 9 DE ENERO DE 2003.
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Ja hi som

Durant setmanes, sobretot amb els papers que hi feia el menut del bigoti, allò semblava la guerra del Gila.
"Oiga, ¿ es el enemigo? digan al espía que se ha dejado la merienda". Tocàvem el grotesc, bo i sabent que
anàvem cap a la tràgica.

Ja hi som.

Però ens serviran una guerra per la televisió que semblarà aquests plats de cuina molt triada, la que en
diuen de disseny. Vull dir que ens escamotajaran els morts. Només veurem caure bombes, però no sentirem
la tremolor dels qui estan impotents sentint-les caure.

M esborrona perque ho he viscut. Un bombardeig ficat a casa sense poder-hi fer res és molt pitjor que
aguantar les bombes al front, on almenys pots arredossar-te. No puc deixar de pensar en tots els pobres
que patiran això que ara en diuen, amb tota la barra, els danys col.laterals.

ESTAT DE COMPTES DEL ANY 2002

CATALONIA SOC. OF B.C.
Income Statement 1/1/02 to 12/31/02

REVENUE

Membership Dues
Donations and Grants
TOTAL REVENUE

TOTAL REVENUE

EXPENSE

Accounting
Bank and Interest Charges
Equipment Expenses
Event Expenses
Licenses, Fees and Dues
Newsletter Expense
Office Expense
Rental, Utilities and Security
TOTAL REVENUE

TOTAL REVENUE

NET INCOME

REVENUE

1,508.00
1,999.01
3,507.01

3,507.01

EXPENSE

   100.00
     25.76
   250.76
1,527.78
     25.00
   264.30
   492.28
     84.50
2,770.38

2,770.38

   736.63
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Ja que ha començat la guerra, Déu faci que duri poc.

Quan els catòlics estrenem papa, no sé quin monsenyor li crema davant dels nassos un grapadet d estopa,
dient-li: "memento, pater sancte, sic transit gloria mundi". Que traduït lliurement vol dir que, tot i papa, en
pot fer de ximples com qualsevol i que la glòria pontifícia se li acabarà amb l acabar els torrons.

Una cosa així haurien de fer amb mister Bush.

Ja estic bastant tip de sentir-ne dir que és l home més poderós de la terra.

Aquests dies ens atiparem de veure maquinotes de mort, que no en dic apocalíptiques perque, ben entès,
l Apocalipsi té més àngels que dimonis.

Amb tant d armament que fa por, també li haurien de cremar l estopa als nassos.

Recordeu, mister Bush.

Recordeu com vàreu deixar Corea amb la cua entre cames; com al Vietnam en sortíreu escaldats i amb el
cul vermell; recordeu que al Golf vau deixar la feina a mig fer, talment el Sadam podia sentir-se victoriós. I
recordeu la darrera. Els talibans de l Afganistan van ser aplançonats, però no vàreu atrapar el Bin Laden ni
cap dels seus.

I recordeu la pitjor.

Recordeu com us van aterrar les dues torres glòria de la vostra ciutat més significativa. Recordeu-ho i no
us penseu pas que hi xalés, he patit massa una guerra per xalar-hi. Però el vostre poble, el de la llibertat,
en comptes de fer un gest d humilitat i sentir-se com qualsevol irakià, es va revinxolar. Ho entenc.

Tant per bé com per mal, estem tan enfitats de laicisme oficial i cultural que oblidem les arrels religioses
amagades rera aquestes males hores.

Barreja de tota mena de religions, al fons del fons dels Estats Units és el calvinisme, una fe en Déu que,
sense que jo ho pugui entendre, ens fa néixer ja marcats, sia als inferns sia a la glòria celestial. D ací en ve
que l església del coll sigui l estol dels elegits i tan protegits de Déu que fins fan calers. Des d ací només cal
un pas. Creure que els susdits Estats Units són el poble elegit per Déu, que ha d escampar arreru del món
cap a les glòries de la llibertat, la democràcia i el dret de tots els homes a la felicitat. Ells són l eix del bé en
aquest món amb tants de dolents com càpiguen als inferns.

Girant la truita.

Amb més arrels bíbliques que no sembla, l Islam també és la religió dels elegits. Qualsevol vailet musulmà
de les nostres escoles, se sent dir a casa que nosaltres som tions d infern. Només cal topar amb el
Saddam, l Estat laic, que ara està invocant Déu.

Déu ens ajudi i ens doni seny, encara que ves a esperar-ne d uns i d altres.

Per ací hauríem d entendre que l home més poderós de la terra no és qui pot guanyar totes les guerres,
sino aquell que pot donar més pau al món sense apallissar ningú.
Pel que em toca, l home més poderós que he conegut és Joan XXIII.
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Angelina Miró
CUINA DE TORTOSA

-Empredrat tortosi:
Ingredients per a 4
persones
400 grs. de fesols cuits o mongetes seques
250 grs. de bacallà desalat
1   ceba mitjana
2 tomates
24 olives negres
2   alls
4 ous
oli d'oliva, sal i vinagre

PREPARACIO:
En cassoletes de terra individuals, es barregen els
ingredients, en cru, tallant la ceba ben fina i la
tomata a talls normals, esmotllant el bacalla. S'hi
afegeixen els fesols, que ja tindrem cuits i es barreja
tot.
També, si es vol, es tallen menuts els alls i a
rodantxes, els ous, distribuint-se pel damunt tambe
les olives negres, que ens serviran per decorar el
plat.

CODONYAT
Ingredients:
2 kgs. de codonys
sucre
aigua
PREPARACIO:

Es netegen ben bé els codonys, que pelarem, farem
a trossos i en treurem els cors.
Després, en una olla amb aigua, deixarem que

RECEPTES DE CUINA CATALANA.

bullin fins que estiguin cuits, Llavors els passarem
pel "passapures" o els xafarem amb una forquilla
fins deixar-los com una pasta, que ficarem en una
cassola de terra, afegint-hi tanta quantitat de sucre
com de pasta. A foc lent ho anirem remenant sense
parar amb una cullera de fusta. Quan estigui ben
cuit, es passa el codonyat a un o diversos recipi-
ents que taparem. Es serveix després de deixar
refredar a la nevera

Bunyols de Quaresma.
Recepta d'una cuinera mítica, la Lola de Fuixà,
treta del que sempre repetiré que és un dels millors
llibres de cuina que conec, La cuina de Festa Major
i altres plats de la Lola de Fuixà (Editorial La Gaia
Ciència, 1981):
"Desfàs un dau de llevat en mig got de llet tèbia, hi
afegeixes tres cullerades soperes de farina i un pols
de sal, treballant-ho tot bé fins a fer-ne una bola
que deixaràs reposar tapada amb un drap fins que
augmenti el doble del seu volum. En un altre cassó,
hi poses mig vas d'oli, mig de llet, sis cullerades
grans de sucre, tres ous sencers, clara i rovell, la
pell ratllada d'una llimona i una cullerada de
matafaluga (o anís). Ho treballes tot, afegint-hi fa-
rina (tanta com la pasta et demani, ben bé mig quilo),
hi barreges la bola de llevat i segueixes treballant-
ho fins a aconseguir una pasta seca i flonja. Llavors
deixa que reposi un parell d'hores en un lloc que no
sigui fred. Quan vagis a fer els bunyols, agafes boles
de pasta de la mateixa mida, les estires i ajuntes
les puntes com si fossin anelles. Les fregeixes en
oli ben calent fins que siguin daurades, les treus de
la paella i un cop escorregudes les empolses amb
sucre fi".
Bon profit

I no cal pas que us expliqui per què.

Josep M. Ballarín i Monset.

Capellà.
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El Casal ha comprat els següents llibres
per a la biblioteca, que com tots estan
a diposició de tots/es els/les socis/es.

- "El Papa Maleït", de Manel Garcia Grau. Una
intriga novel.listica sobre el Papa Luna (Benedict
XIII). Per adults.
- "L'Heretgia Amagada", de Vicent Pallarés. Una
altre novel.la històrica basat amb la supervivència
d'un nucli d'heretges arrians dos segles després
de la conversió al Catolicisme dels reis visigotics.
Per adults.
- "Nit de Foc", de Vicent Marqués. Una novel.la
negre ambientada durant les Falles. Premi de
Narrativa Ciutat de València 1990. Per adults.
- "Les Llàgrimes de Shiva", de César Mallorquí.
Misteri, intriga, fins i tot terror que passen el
mateix any en el que l'home va arribar a la Lluna!.
Per a joves.
- Les Orelles del Rei", de Vicent Marçà. La
desventurada història d'un rei desorellat!. Per a
primers lectors.
- "La Sol i en Pol", de Josep Lluch. Historia sobre

una parella de persones ben oposades!. Per a prim-
ers lectors.

A més a més hem rebut les següents donacions:
- Per part d'en Toni Royo, delegat d'Acció Cultural
del País Valencià a Castelló de "Temps de Misteri -
Monogràfic de la Juderia Medieval". Una recreació
en prosa i poesia del temps en el que jueus, moros
i cristians compartien la ciutat medieval.
- Per part d'en Ricard Roch i Cunill, l'exemplar
monogràfic de la Revista Nexus dedicat integrament
a la figura d'en Mossen Cinto Verdaguer.
-Hem rebut de la Generalitat dos videos i un CD-
ROM amb informació i fotografies documentant
l'Homenatge a l'exili, celebrat l'any passat.
L'Homenatge va consistir en un seguit d'actes que
volen tornar a posar a la memòria col.lectiva dels
catalans la vida i fets de tots aquells que van haver
de sortir del nostre pais despres de la victoria dels
feixistes espanyols.
-També hem rebut de la Generalitat el llibre "Els
camins de la justícia. Ordre i desordre al Vallès dels
segles XVI-XVII", d'Ismael Almazán i Fernández,
publicat per l'Àmfora.

APLEC  DE PRIMAVERA
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L’Aplec de Primavera torna a estar aqui!!!, el proper diumenge 25 de Maig, a partir de les 11:00 AM, es
celebrarà el dia de la MARE, el dia de SANT JORDI, el dia del LLIBRE i el dia de la VERGE DE
MONTSERRAT.

VENIU TOTS a L’APLEC!!!!

El lloc és HUME PARK. Al punt d’unió de les municipalitats de New Westminster, Burnaby y Coquitlam.
Pels que vinguin per l’autopista n. 1, esta entre les sortides de Cariboo Road i Brunnette Avenue. Per a qui
vulgui més detalls, truqueu a l’Anna Maria (604-421 5364).

Els de l’Ajuntament de New Westminster han treta la Llar de Doc que hi havia al costat de les taules, per
motius de “seguretat”, aixó vol dir que no hi haura foc. tanmateix, com cada any, per al qui vulgui fer coses
a la brasa, portarem barbacoes que estaran a la disposició de tothom.

BIBLIOTECA


