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EL XÀFEC DE VANCOUVER

MUNTANYES DEL CANIGÒ

Muntanyes del Canigó
fresques sou i regalades,
sobretot ara l’estiu
que les aigües són gelades.
Sis mesos m’hi som estat
sens veure persona nada,
sinó el rossinyolet
que en eixint del niu cantava.
El rossinyolet s’és mort,
l’enyorança m’hi ha agafada.
Si ne som caigut malalt
d’una crudel malagana.
Ningú no em coneix el mal,
ningú coneix el mal que em mata,
sinó una nina que hi ha
que l’amor me’n té robada.
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ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...

Dades	de	les	properes	
activitats	del	Casal

19	de	Març	2006:	Taller	de	Crema	catalana.
Veniu a aprendre com fer una saborosa crema 
catalana a partir dels seus ingredients basics. 
Ous, llet, sucre i espècies. Res de de pólvores 
instantànies o de les aberracions de postres 
congelats!. Mentre es refreda, passarem una 
pel.lícula en català (a escollir pels assistents 
de la col.lecció del Casal)

A partir de les 2pm, a la seu del Casal 9050 
Cameron Street, Burnaby.

28	de	Maig	2006:	Aplec	de	Primavera.
Veniu a celebrar a l’aire lliure el començament 
del bon temps. Es fara com sempre a Hume 
Park (New Westminster) a partir de les 12 del 
migdia. Porteu menjar per a compartir. El Casal 
portarà cafe i amanida per tothom. Hi haura una 
Barbacoa per aquells qui vulguin fer menjar a 
la brasa. El vi com sempre estara en el pots 
de te.

Coincidint amb l’Aplec, celebrarem l’assemblea 
anual i renovació de Junta. 
No cal dir que animem a tothom a involucrar-se 
en les activitats del Casal!

10	de	Setembre	2006:
Celebrem la diada Nacional de Catalunya... o al 
menys la del Principat. Es fara a la seu del Casal 
(9050 Cameron Street, Burnaby) a partir de les 
12h del migdia. Si fa bo al jardi, i si no fa tant bo 
a dins. L’apat sera pot-luck amb l’amanida i cafe 
a càrrec del Casal. Esta permés de parlar molt 
alt i mantenir cinc conversacions simultanees.

3	de	Desembre	2006:
La Torronada!!! Les riuades de cava i les quan-
titas enormes de torró fan que la Torronada 
s’hagui convertit en l’esdeveniment més impor-
tant del nostre calendari. Molt de soroll, alguna 
que altre nadala. Mainada fent de mainada tot 
fent cagar el Tiò, i molta gresca. Regals per a 
tothom, i sobredosi de sucre assegurada.
A partir de les 12 del migdia a la seu del Casal 
(9050 Cameron Street, Burnaby)

-Ara fa 100 anys de la creació de la Solidaritat 
Catalana i de l’Ateneu de Barcelona.

-Ja són a l’Arxiu de Sant Cugat 500 caixes dels 
papers expoliats a la Generalitat de Catalunya i 
als catalans, que eren a l’Arxiu de Salamanca. 
Felicitats des d’aquí a tots els de la Comissió 
de la Dignitat!!!

-A l’Aplec de la torronada celebrat a la Seu 
del Casal hi va assistir Alberto Cayuela Gally, 
besnét del President Companys,  amb la seva 
familia. Va ser molt emocionant per tots.

-El nedador David Meca de Sabadell, campió 
mundial dels 25 Km en aigües obertes, ha es-
tat el primer en fer la travessa nedant entre la 
península i les Balears.

El	XÀFEC!!!	de	Vancouver	esta	publicat	pel	Casal	Català	de	
Vancouver	(CCV).	Ni	EL	XÀFEC!!!	ni	la	Junta	Directiva	del	
CCV	 comparteixen	 necessàriament	 les	 opinions	 expres-
sades	en	els	articles	signats.	La	nostra	adreça	és:	
	 Box	2152	Station	Main	terminal.
	 Vancouver,	BC	V6B	3V3

	 Tel/Fax	(604)684	3667
	 casal@casalcatala.ca
	 http://www.casalcatala.ca

Editor	de	EL	XÀFEC!!!:	Tania	Colina	i	Trueta

Col.laboradors:	Anna	Maria	Vinas,	
Angelina	Miró,	Ballarín,	Elia	Robles	
i	Carles	Roch.

Amb el suport de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
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-Mark Coma guanya el Rally Dakar de motos.

-El passat 15 de desembre es va fer un hom-
enatge al Palau Robert a l’austríaca Elizabeth 
Eidenbenz, directora de la maternitat d’Elna.

-Si voleu llegir el llibre en anglès del Dr. Trueta 
“The Spirit of Catalonia”, podeu descarregar-lo 
de franc a http://10anys.vilaweb.com/trueta/ 

-El Dr. Carles Lerin, investigador a la Univer-
sitat Johns Hopkins de Baltimore va visitar el 
nostre Casal i ens va felicitar per tota la feina 
ben feta.

-La Universitat de Granada juntament amb la 
de Roma estan recollint ADN de les persones 
anomenades “Colom” als Països Catalans i 
“Colombo” a Gènova per comparar-les amb 
les restes del fill de Cristòfol Colom i així aclarir 
d’una vegada si era català o no. Aquest any 
també fa 500 anys de la mort del descobridor 
d’Amèrica. Si hi ha algú interessat en el nom 
Colom pot trobar algunes investigacions a la 
pàgina web: www.histocat.com

-A la Biblioteca de Maple Ridge i durant tot el 
mes de desembre es va fer una exposició titu-
lada “BARCELONA I EL QUIXOT”.

-N’Albert Roquer, un jover infermer de 26 anys 
ha publicat “El mateix dilluns”, la seva primera 
novel.la. Guanyadora del Premi Ramon Jun-
cosa de narrativa 2005 d’Òmnium Cultural de la 
Catalunya Nord a Perpinyà, ha estat publicada 
per l’editorial Trabucaire. Consulteu  www.poes.
cc per a més informació.

-La Fundacio d’ Estudis Histor ics de 
Catalunya(www.histocat.com) esta promocio-
nan l’ any COLOM’2006.

EMAILS	 REBUTS	 A	 LA	 WEB	 DEL	
CASAL...

Hola,

Volem donar-vos la benvinguda al nou any amb 
la nova versió del rellotge català.

Ara podreu configurar la manera com diu les 
hores, el color i, fins i tot, si voleu que sonin les 
campanes (que a diferència de les de TV3 per 
cap d any, no s equivoquen).

També hi trobareu el convertidor que us per-
metrà saber de quines maneres es pot dir cada 
minut del dia. 

Hem afegit un botó, perquè -com el rellotge-el 
pugueu penjar de la vostra pàgina i consultar-lo 
en qualsevol moment.
Tot això i més ho trobareu com sempre a: 
www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala

Que el temps us acompanyi!!!

L’equip de comunicació digital 
_____

Benvolguts/des:

Aquesta setmana hem començat aquest pro-
jecte, anomenat ARREU - Catalans al món 
(http://www.diccionaris.net/Arreu/). Es tracta 
d’un espai d’internet que pretén ser el punt 
de trobada dels catalanoparlants del món: 
compartir experiències, informació sobre fets 
catalans a l’estranger, trobar altres catalans en 
un país concret, etc... 

Ens agradaria convidar-vos a participar-hi, així 
com també els membres de la vostra associ-
ació. 

1) Us convidem a enviar-nos notícies sobre fets 
catalans al vostre país, així com també la difusió 
d’activitats que organitzi la vostra associació, o 
articles d’opinió que estiguin relacionats amb el 
tema del nostre projecte. També, si us sembla 
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bé, afegirem un enllaç de la vostra associació 
al nostre web. 

2) Hem obert una mena de “cens internacional 
de catalanoparlants”. Us convidem a participar-
hi, potser dins de la vostra organització hi ha 
catalanoparlants que s’hi volen inscriure. Així 
podem fer créixer aquest cens i adonar-nos 
que realment hi ha molts catalanoparlants ar-
reu del món.

3) També tenim un fòrum com a mitjà de comu-
nicació. Podem obrir un apartat sobre el vostre 
país dins del nostre fòrum, si és necessari.
Bé, de moment això és tot. El projecte es va 
construïnt d’en mica en mica, anem arreglant 
i afegint coses, i esperem que sigui realment 
útil.

Desitjaríem que col·laboréssiu. 

Fins aviat,
Macià Falgàs

IN	MEMORIAM

--El Casal Català de Vancouver 
dóna el seu més sentit condol a: La 
familia Segales per la mort del seu 
germà PERE SEGALES, la famila Nolla per la 

mort d’Enric Nolla a Tofino, la familia Naspleda 
per la mort de Santiago Nespleda.

Que Déu els tingui a tots a la seva glòria.

-Mor Francesc Ferrer i Gironès després d’una 
llarga malaltia Divendres, 17 de febrer de 2006 
a les 16:35
  
Francesc Ferrer i Gironès, regidor de l’Ajuntament 
de Girona, ha mort avui a l’edat de 70 anys de-
sprés d’una llarga malaltia. Ferrer i Gironès va 
ser també diputat al Parlament del Principat, 
també a les llistes d’ERC, tot i que no hi estava 
afiliat (igual que a l’Ajuntament de Girona, anava 
a les llistes d’ERC com a independent).

Personalitat clau en la recuperació de la 
memòria històrica, d’aquest historiador i escrip-
tor se’n destaquen moltes obres de recopilació 
històrica de l’anticatalanisme, com per exemple: 
‘Catalanofòbia, l’anticatalanisme a través de la 
història’. O ‘La persecució política de la llengua 
catalana’. Fa uns mesos va ser objecte d’un 
homenatge per honorar-ne llur trajectòria cívica 
i política. També va ser un dels mitjancers que 
van actuar en favor dels presos de Terra Lliure 
després de la dissolució d’aquesta organització 
armada independentista. 

TRASTÀMARES
            
Arribats  al segle XV, el bell món medieval feia els darrers espeternecs i començaven a llucar les 
gresques descordades dels renaixentistes a trago de verins i maleficis de bruixes. 
 Ben bé a casa i pel veïnat fou el temps dels Trastàmares, la tirallonga més galdosa de 
carallots que mai hagi governat món.
 La branca cabalera dels Trastàmara, que a Vic en dirien fadristerns, i a Fuentesauco 
segundones, havia arribat a comtes-reis de Matadepera, Rafelbunyol, Inca i Calatayud. Així va 
arribar-nos el Joan II, i ja hi vam ser.
 Aquell home de mal ferrar va casar-se amb la Blanca reina de Navarra. La parella va tenir 
un fill natural i legítim, ben legítim i natural, el malaventurat príncep de Viana tan benvolgut de 
navarresos i catalans.
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 La Blanca va morir i el dit Joan II va trobar muller de nou. Na Juana Enríquez, fembra de 
garrot com la Teresa Panza, la del Sancho Panza: mujer de pelo en pecho. I a fe que ho fou. El 
seu fillastre, el de Viana, anant a guites amb son pare, el Joan II, ho va pagar tancat al castell 
d’Olite. Diu la mala brama que, pietosament, la madrastra, amb el verí, va ajudar-lo a passar a 
millor vida justament a Barcelona.  Enterrat a Poblet, de cert que va passar a millor vida, pobre 
home, perquè en aquesta ja va tenir el purgatori.
 La mestressa Enríquez ho havia aconseguit. El seu Fernando esdevenia hereu del Joan 
fins arribar a Catòlic, gràcies als trucs de sa mare.
 A Castella, però, fou truc i retruc.   Hi governava la branca dels hereus Trastàmara, la que 
va donar Don Pedro el Cruel, per acabar-les amb Don Enrique IV el Impotente.  Fos com fos, el 
pobre home va casar-se amb una altra Blanca, també de Navarra.
 I ja som a la nit de nuvis  En aquells temps  ses majestats passaven una primera nit de 
nuvis que no desitjo a ningú. La cosa anava davant de notari, que havia de certificar-ho. En aquest 
cas no va poder certificar res, la pobra Doña Blanca va sortir del tàlem com n’havia entrat.
 Durant tres anys, res de res. Al cap de tretze el matrimoni fou anul•lat per manca de con-
summatio. La Blanca continuava en blanc.
 I ja em teniu l’Impotente casant-se de nou. El mal préssec tocava a Na Joana de Portugal, 
que va estalviar-se el notari de la nit de nuvis, perquè Don Enrique no volia maldecaps. La por-
tuguesa també en va sortir com hi havia entrat. Tanmateix, amb el temps, va tenir una mosseta, 
Doña Juana, hereva de tots els regnes de les Castelles.
 Els castellans, abrivats per un capellà manefla, Don Alonso de Palencia, asseguraven que 
la mosseta era filla de Beltrán de la Cueva, amic íntim de l’Impotente. Pobrica. Tingué el malnom 
de la Beltraneja.
 Fos o no fos borda, la Beltraneja es va casar amb el rei de Portugal. D’ací que els portugue-
sos, per allò de fer-se amos de les Castelles la tenien per la filla legítima i natural d’Enric IV, tal-
ment aquest la va reconèixer al llit de mort, malgrat el frare que l’apunyegués a dir la contrària.
 Mig amb palla, mig amb quartos, el doctor Gregorio Marañón, va amb els portuguesos. 
Té el rei per esquizoide, que vol dir truscat, però no el veu impotente del tot.  La Joana, mal dita 
Beltraneja podia ser filla legítima i reial. 
 D’aquest joc de truc i retruc en va sortir reina de totes les Castelles la Recatòlica Isabel.
 Vet ací la manera com Isabel i Fernando van arribar a ser reis. Ho foren en un truc i en un 
truc i retruc tant inversemblants que han de ser reals. No hi ha ànima humana capaç d’imaginar-
se’n de tan trucades.
 Em preguntareu perquè us he ficat, amics, en aquest bardissar. 
 Molt senzill, aquest anys fa cinc-cents anys de la mort de Colom.
 Avesats a tanta truculència, per a la Isabel i el Fernando, per als nobles i capellans del 
Consejo de Castilla i per qualsevol llepacrestes que calgués convertir en genovès qualsevol es-
cobridor de les Amèriques que no fos del seu coll era joc de poques taules.
Els meus de Tarroja poden provar que el Cristòbal Colom de la llegenda no en fou d’altre que un 
tarrogenc segarreta.  En algun lloc en Colom es diu  Terra Rubra .
Per a més embolics algú creu en una Margalida Colom mallorquina que va donar un fill natural al 
príncep de Viana.  I aquest fill fou el descobridor de les Amèriques.
Fos com fos hi ha una cosa certa.  El descobridor de les Amèriques va néixer en un temps en el 
qual feina a saber qui era fill de mare, i més difícl encara saber qui era fill de pare.
De cert que va morir fa cinc-cents anys.
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Projecte	del	nou	Estatut	d’Autonomía	per	Catalunya.	

El passat mes de Setembre i Octubre vaig passar unes setmanes a Catalunya. Durant l’estada, 
el projecte del Nou Estatut d’Autonomía va rebre l’aprovació al Parlament de Catalunya es va 
admetre a tràmit per a discusió al Congrés dels Diputats espanyol. Degut a la importància del 
tema, i al rebombori que ha creat, he pensat que els membres del Casal poden estar  interessats 
a saber alguna cosa del nou projecte d’Estatut.

Història	Recent	
L’actual Estatut d’Autonomía de Catalunya, conegut com l’estatut de Sau, va ser aprovat l’any 
1979 per  referèndum. Cal dir que és un estatut molt minso en competències comparat amb 
l’estatut de la Generalitat Republicana. Tanmateix, després del malson franquista, era preferible 

Engrunes
Joan Oliver

De fora vingueren

La cosa del Mena Aguado ha estat molt útil. Es 
veu que això del sabre encara crida l’atenció i 
els diaris seriosos del món mundial s’han dedi-
cat a mirar què passava a Catalunya. El més 
destacat de tots ha estat el Financial Times, 
que ahir ens dedicava un bon article i un mag-
nífic editorial. L’editorial duia per títol Hostage 
to Catalonia, en una clara referència al famós 
Homage to Catalonia de l’Orwell. En aquest 
editorial, l’FT defensava que els catalans tenim 
dret a exigir “la capacitat de recaptar impostos 
que tenen els bascos” i que se’ns reconegui 
com a “nació”. Pensin que això ho diu un diari 
que, com tota la premsa financera, tendeix a 
ser poruga i a defensar sempre el manteniment 
de l’statu quo. Fa un mes i mig l’altre gran diari 
financer del món, el Wall Street Journal, també 
en un editorial, defensava el dret dels catalans 
a constituir un Estat independent de manera 
pacífica. Aquest darrer dissabte, el New York 
Times explicava amb claredat el dèficit fiscal 
que pateix Catalunya... Els exemples són cada 
cop més nombrosos i més clars. Si tots plegats 
ens dediquéssim a llegir més la premsa anglo-
saxona i menys l’espanyola guanyaríem 

en qualitat de vida i ens espolsaríem algunes 
de les pors que semblen tenallar els nostres 
polítics quan arriba l’hora de la veritat. És en el 
món que hem de pensar i no en Espanya. És 
del Financial Times, el Wall Street Journal i el 
New York Times que ens hem de preocupar i 
no de l’ABC, El Mundo o El País.

Pedagogia

És perfectament inútil dedicar temps, esforços 
i diners a fer campanyetes pedagògiques per 
les Espanyes explicant que els catalans no 
tenim banyes ni cua. Si volem fer campanyes 
per explicar-nos, si volem fer pedagogia, l’hem 
de fer a Europa i a Amèrica. És allà que tenen 
el cap obert per intentar entendre els nostres 
arguments. És allà que tenen la curiositat de 
conèixer. És allà que són capaços d’encarar la 
qüestió catalana amb perspectiva. És allà que 
saben que “les fronteres no són eternes per 
naturalesa” i que “la creació de nombrosos nous 
Estats en els darrers anys és deguda, en part, 
al fet que, a la pràctica, les unitats polítiques 
més petites tendeixen a ser més democrà-
tiques i més pròsperes”, com deia el Wall Street 
Journal. I és també allà on resideixen els qui 
prenen decisions de debò, els que impedeixen 
que personatges com el tinent general Mena 
Aguado ens facin cap mena de por.
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al no-res. El principal problemes que té és un finançament defectuos i unes competències facil-
ment retallables
Cal recordar que l’Estatut de Sau va ser aprovat en el context del cafè per a tots maquinat per 
sinistre Martin  Villa, franquista de camisa blava i ministre de la UCD. El problema que se li va 
plantejar al Villa era com aigüalir les pretensions catalane, basques i gallegues (i en certa manera 
les andaluses) d’exercir més control sobre el seu destí?  Donc fent-les iguals a La Rioja, per posar 
un exemple. Amb això no vull menystenir La Rioja, pero esta clar que si el curriculum educatiu 
de la mainada de Logroño es redacta a Madrid, doncs no passa res. No es pot dir el mateix en 
el cas de Catalunya, Euskadi i Galiza. El plan es basava en igualar totes les Comunitats  Autò-
nomes a la baixa tot confonent autonomía politíca (l’objectiu de les Comunitats Històriques) amb 
decentralització administrativa (com ara La Rioja o Cantàbria).
La jugada va funcionar parcialment, ja que a la Constitució Espanyola del 1978 hi havien dues 
maneres de  constituïr-se com a Comunitat Autónoma. Catalunya ho va fer acollit-se a l’article 152 
de Nacionalitats Històriques. Això va més o menys xutar, entre els sorolls dels sabres militars i les 
resistencies d’un aparell de l’estat encara controlat pels feixistes. Malgrat el modest estatut que es 
va aprovar per Catalunya (Estatut de Sau), l’estat espanyol poc que podia païr la situacio i a través 
dels anys (i dels diferents partits: UCD, PSOE, PP...)  crear tota una bateria de lleis “harmonitza-
dores” (conegudes com les Loapilles, en honor a la LOAPA, la mare de totes les harmonitzacions...) 
que basicament el que feien es aigüalir les competències de les Comunitats Històriques. Algunes 
d’aquestes lleis van ser declarades inconstitucionals en el seu moment pel Tribunal Constitucio-
nal. Devant d’aquest fet, amb una clara visio de futur, Espanya (tant la del PSOE com la del PP, 
que en això no hi han diferències) de mica en mica va anar renovant el Tribunal amb judges que 
interpretessin la Constitució de la manera més restritiva que fos possible.
Un Concert Econòmic és l’intrument de financiació que els Bascs van aconseguir. Es basa en la 
recaptació  dels impostos per part del Govern Basc, i la transferència de part d’aquests impostos 
al Govern Central per contribuïr a les despeses comunes (exèrcit, institucions, política exterior, 
entre d’altres competències exclusives del  Govern Central...). Malauradament, l’equip negociador 
dels catalans, amb el Miquel Roca a l’endavant, van  considerar que el Concert no suposava cap 
avantage sobre el finançament acordat: El Govern Central recapta els impostos, i transfereix la 
part proporcional al Govern Català per les competencies que te transferides. Sobre el paper els 
dos sistemes són molt semblants. A la pràctica, si hi han disputes o desacords qui té els diners 
és qui te la paella pel mànec. En el cas català, els diners els tenen els altres.
Aquestes són, entre d’altres i molt abreujades, les dificultats amb les que CiU es va trobar durant 
els quasi vint-i-cinc anys al devant del Govern de la Generalitat Catalunya. Si cal dir alguna cosa 
és que no van aprendre de la història i van pecar de ingenus i beneïts, com abans el Prat de la 
Riba, el Cambó, o el pobre Miquel Roca amb la seva fracasada Operacion  Reformista.
El Nou Estatut 
Amb les eleccions als Parlament de Catalunya del 2004 un nou govern format pel PSC (Partit dels 
Socialistes de Catalunya), ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) i ICV (Iniciativa per Cata-
lunya- El Verds) van  prendre la direcció del país. Entre el seu ambiciós programa de reformes la 
més important era tirar endavant un nou Estatut.
Malgrat el que els cínics puguin dir, en va sortir un de força ben parat. Les queixes de que els 
polítics no es posaven d’acord no tenen en compte la natura d’un texte legal de la magnitud i 
complexitat que és una llei orgànica (és a dir, just per sota la llei constitucional) com l’Estatut. Per 
a posar les coses en perspectiva, la reforma constitucional del Canadà porta més de 25 anys i 
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encara no s’ha acabat satisfactoriament!. Per tant, elaborar un nou Estatut en més o menys un 
anyet, esta molt bé. Sobretot tenin en compte que va ser aprovat per majoria absoluta en el Par-
lament de Catalunya amb els vots de CiU, ERC, ICV i PSC. Els unics que hi van votar en contra, 
no us ho creureu!, els neofeixistes del PP.
Quin	són	els	punt	més	importants	de	l’Estatut?	
a) Definició de Catalunya com a Nació
b) Nou finançament 
c) Blindatge competencial 
d) Administració de justícia separada de la de l’estat 
e) Bilateralitat en les relacions Catalunya-Estat 
La definició de Catalunya com a Nació és més que una detall anecdòtic. Això permet de, per 
exemple, posar al mateix nivell el català que el castellà (que, com diu la constitució del 1978, és 
obligatori conèixer...).  A nivell internacional ajudara al reconeixement de l’identitat catalana. A 
més a més, sera molt més dificil retallar competencies i boicotejar la cultura catalana. Exemples 
de boicoteig i través que els espanyols  posen s’extenen a tots els àmbits: des de la presència de 
la literatura catalana al món fins a la Internet. 
El nou finançament és basicament un concert econòmic amb l’afegit d’un fons de solidaritat. Ep, el 
fons de solidaritat no es refereix a la contribució proporcional a les despeses generals de l’estat, 
si no a diners, totalment extras que Espanya requereix a Catalunya pel fet de ser Catalunya. 
Tanmateix, amb el nou model de finaçament, si la Generalitat i l’Estat no es posen d’acord amb 
la quantitat del fons de solidaritat, els diners de moment els té la  Generalitat. Cal dir que això es 
el que ha aixecat més oposició per part d’aquells que veuen en perill les seves fons d’ingressos?. 
Per cert, no és només Extremadura, que relativa a Catalunya és més pobre, si no també la Co-
munitat de Madrid, qui per tots els estandards de mesura tenen molt més diners que a Catalunya 
però que reben del fons de solidaritat....
La lectura del nou texte és fa extremadament tediosa quan arribem a la secció de competències. 
Els redactors del text, escaldats de totes les LOAPES i Loapilles que intentaven harmonitzar (a 
la baixa) les competencies de la Generalitat amb les de La Rioja han definit, ad nauseam, quina 
competencia pertany a l’estat i quina a la Generalitat. De nou, la idea és que si algun dia, que 
Déu no ho vulgui!,  els  neofeixistes del PP pujen de nou al poder, no puguin desmontar-nos 
l’autogovern.
De totes les institucions de l’estat a Catalunya, la més aferrada a l’espanyolitat recalcitrant i torera 
és l’administracio de justícia. Fins i tot més que l’exèrcit o la Guardia Civil, de qui cal dir que com 
a conjunt són prou decents. A més a més, hi han problemes estructurals importantíssims, com 
la notícia aparescuda aquest Octubre a tots els diaris reportant l’absentisme laboral promig d’un 
30% entre els funcionaris de justícia.  El nou estatut la refa de soca-rel, posant com a màxim 
organisme d’apel.lació el Tribunal Superior de Justícia de  Catalunya (TSJC). Només el Tribunal 
Constitucional esta per sobre del TSJC en materies, evidentment,  constitucionals.
Per últim, l’Estatut preveu un marc de relacions bilaterals entre l’estat i Catalunya, en oposició del 
cafè per tots, amb La Rioja entre d’altres convidats. De nou no vull que soni com menyspreu a La 
Rioja,  pero ells ja tenen un Ministerio de Cultura a Madrid que els hi paga, amb diners Catalans, 
el Instituto Cervantes per promocionar la seva llengua arreu del mon. Catalunya s’ha de pagar 
soleta l’Institut Ramon Llull, boicotejat pels neofeixistes del  PP de Valencia.
Evidentment hi han moltes mes coses al nou Estatut, com ara control de ports i aeroports, ferrocar-
rils, inmigració, política energètica... temes que poden semblar molt tècnics però que tenen una 
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importància cabdal per definir el futur social, econòmic, territorial... del país. Malgrat que aquest 
temes són molt avorrits, hem de interessar-nos ja que ens afecten a tots!

Que	esta	passant	ara	per	ara?	
Doncs bé. Amb un gest d’unitat molt maco, representants de CiU,ERC i PSC van entrar al Congrés 
dels Diputats espanyol junts, i junts van fer una defensa aferrisada (Artur Mas- CiU), tendra (Manuela 
de Madre- PSC) i lúcida (Carod Rovira- ERC) del texte. Els tres van estar fantàstics!. El projecte 
ja s’ha acceptat a tràmit al Congrés dels Diputats. Aquest és un pas previ per la seva discusió i 
hipotètica aprovacio. El Primer Ministre espanyol, el socialista  José Luis Rodríguez Zapatero, es 
va comprometre publicament a aprovar el texto que apruebe el Parlamento de Cataluña.  Segur 
que ara esta lamentant aquestes paraules, degut a les esperonades de l’ala més dura del PSOE 
i del bandarres del PP. La  negociació esta éssent molt dura, amb els espanyols ationats per uns 
mitjans de comunicació dignes de Goëbels,  intentant exercir els seus derechos de conquista com 
va dir el Felip V, , o més recentment el Franco, que a l’infern tot dos sien.
Aquesta Espanya del antes roja que rota esta alive and well . La dreta espanyola amb el silenci 
del PSOE han creat un clima de crispació amb una campanya mediàtica demolidora i constant 
contra tot el que tingui la més mínima relació amb Catalunya. Això ha propiciat la retallada brutal 
del projecte aprovat el 30 de Setembre pel Parlament de Catalunya. Cal dir que la col.laboració 
de CiU a la retallada ha estat d’alló més repugnant. Una baixada de pantalons digne de Jordi 
Pujol, tot un especialista a perdre llençols a cada bugada. L’Estatut que s’esta discutint aquest 
mes de Febrer és amb prou feines millor que el de Sau. Els espanyols podran continuar asfixiant 
Catalunya d’acord amb les seves agendes i capricis.
Per sort, la societat civil Catalana es va mobilitzar i va manifestar-se multitudinariament el passat 
dia 18 de Febrer a Barcelona. Una manifestació totalment pacíficat sota el lema de Som una Nació 
i Tenim el Dret a Decidir. Les darreres negociacions del Estatut (evidentment a Madrid) s’han vist 
subtilment afectades. Tanmateix, cal que esteu atents al esdeveniments ja que la situació esta 
canviant de dia a dia. Malauradament, no hi han masses motius per ser optimistes. Potser que 
caldra votar NO a aquest Estatut desfigurat que l’Espanya profunda, juntament amb el PSOE i la 
connivencia de Convergència (i Unió...) ens volen imposar.
El fet parlen prou clars: Espanya es nega, de nou, a acomodar mínimament Catalunya dintre seu. 
Pot ser que haurem de crèixer i aprendre del passat: Espany no te remei. La conclusió és clara: 
cal definitivament d’abandonar la idea de vertebrar Catalunya dintre Espanya i demanar el que 
com a poble tenim dret: la Independència

Carles Roch-Cunill

La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
Nous llibres per la biblioteca:

llibres que ha regalat al Casal el nostre consòci en Jesús Alfonso:

- Oficies que es perden, David Griñó
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- Montserrat, Osval Cardona i Raimon Camprubí
- Museus d’Art Catalans, Alexandre Cirici i Ramon Manent
- El Pirineu, Estanislau Torres i Frances Català-Roca
- Vuit segles de carrers de Barcelona, Josep Maria Espinàs i Francesc 
Català-Roca
- Guia de Catalunya, Josep Pla iFrancesc Català-Roca
- El Quadrat d’Or -Centro de la Barcelona Modernista, Albert Garcia Es-
puche
- Comarques de Catalunya
- Veure Catalunya, Josep Pla i Christian Sarramon

Normes	per	a	la	utilització	de	la	Biblioteca:
·       Per poder demanar llibres en prestec cal ser soci/a del Casal Català de Vancouver, o un 
soci/a d’un Casal Català d’Amèrica del Nord. En aquest darrer cas el Casal Català de Vancouver 
es reserva el dret a comprovar la pertinença del sol.licitant al Casal que pertany.

·       Excepcions de la regla anteriors seran profesors, estudiants i investigadors dels departa-
ments de literatura i llengua romànica de les Universitats locals. En aquest cas, el/la sol.licitant 
haurà de portar una identificació que acrediti la seva condicio d’estudiant de literatures i llengües 
romàniques. Accedir a la sol.licitud resta a la discreció del/la vocal de biblioteca.

·       Altres casos, com per exemple periodistes, sera el/la vocal de la biblioteca qui aplicara la 
seva discreció abans de deixar un llibre en préstec.

·       Pels sol.licitants que no reuneixen els requisits anteriors se’ls hi proposara que es facin 
membres del Casal ($25/any).

·       Es pot  treure un llibre en préstec: a) venint a recollir-lo a la seu de la biblioteca, b) Deman-
ant-lo a qualsevol member de la Junta per correu electrònic c) demanant-lo per correu postal 
adrecat al/la vocal de biblioteca.

·       El termini de préstec de llibres és de tres mesos. Es pot renovar tres mesos més, però cal 
notificar-ho al/la bibliotecaria bé per correu postal, correu electrònic o trucada telefònica. Si el llibre 
esta sol.licitat per un altre soci/a, la biblioteca pot denegar la renovacié del préstec.

·       Podem enviar el llibres per correu postal. El soci/a sol.licitant haurà de tornar el llibre dins del 
termini de tres mesos, fent-se carrec de les despeses postals del retorn. Això s’aplica a qualsevol 
soci/a que visqui dins el Canada.

·       Si el/la soci/a viu als Estats Units, el Casal demanara una contribució de $5 USD per envia-
ment per a fer front a les despeses postals. El Casal pot rescindir aquesta contribució si demostra 
ser pot pràctica o impedir que es demanin títols del la biblioteca.

·       El/la vocal de biblioteca aplicarà la seva discreció quan els llibres sol.licitats siguin llibres de 
gran format, edicions especial, llibres de consulta.  En aquest casos i en els altres que consideri 
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POLLASTRE	AMB	MOIXARNONS
Ingredients

1 pollastre
70 gr. moixarnons
1 tomàquet
1 cap d’all
oli d’oliva
llorer
canyella
ametlles
julivert
sal
brandy
galeta
fetge del pollastre
aigua

El pollastre amb moixarnons és un plat de tem-
porada fet amb productes catalans propis de la 
tardor-hivern.

Preparació:

Els moixarnons, un tipus de bolet de primavera 
que per conservar-lo durant tot l’any s’asseca, 
es posen en remull almenys un parell d’hores 
abans de cuinar-ho tot. Després d’això, es talla 
el pollastre en vuit parts i es col.loca en una 
cassola amb oli i sal perquè es fregeixi durant 
uns minuts fins que estigui dauradet. Retirem la 
carn i al mateix recipient es fa un sofregit amb 
ceba picada, a la qual se li va afegint un cap 

d’all, llorer, canyella, brandy i tomàquets tallats 
a quarts. Un cop està tot això cuit es torna a 
posar el pollastre amb l’aigua amb que s’han 
deixat els moixarnons.

”Un pollastre convencional pot estar uns vint 
minuts coent-se al foc. Nosaltres emprem un 
tipus especial de pollastre de raça penedes-
enca, pota negra i de producció ecològica que 
té una carn més ferma i que necessita aproxima-
dament una hora per fer-se”, assenyala Silvia 
Rojas, cap de cuina del restaurant.
Finalment, es fa una picada amb ametlles, juli-
vert, galetes i els fetges de pollastre fregit i es 
deixa coure un parell de minuts, per afegir-ho 
al plat.

Receptes	de	Cuina	Catalana

oportu, el préstec pot ser denegat

·       No retornar els llibres dintre dels terminis fixat pot suposar la suspensió de drets a la biblioteca 
i fins i tot de la pertinença al Casal. Cas que s’arrivi a aquest cas, sera el/la vocal de biblioteca 
qui proposara la suspensió, que cal que sigui aprovada per la Junta.
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4	DE	DESEMBRE	
DEL	2005

Que	els	hi	esta	passant	pel	cap?	S’admeten	apostes!

El	Pere	Roca	i	 l’Angel	Calderer.	Poseu-los	tot	dos	junts,	 i	 teniu	
assegurat	que	la	casa	retroni.

A	la	taula	i	el	llit,	al	primer	crit!	observeu	com	tothom	esta	de	concentrat	en	el	que	menja!

TORRONADA


