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ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...

Dades de les properes activitats del  
Casal:

-16 Març de 2008: Taller de Crema Cata-
lana.
-18 Maig de 2008: Aplec de Primavera.
-7 Setembre 2008: Aplec de Tardor/Diada 
Nacional.
-26 d’Octubre 2008: Castanyada.
-7 de Desembre 2008: La Torronada.

  Del 1 fins al 31 de Desembre exposició de 
reproduccions de Salvador Dalí a la biblioteca 
de Maple Ridge.

Aquesta exposició va ser creada per la
Generalitat de Catalunya i s’ha exhibit previa-
ment a Washington, D.C. i a California.

L’inaguració oficial es farà el dia 1 a les 12 
del migdia amb l’asistència de Michel Sather, 
M.L.A per Maple Ridge-Pitt Meadows. Us 
esperem a tots!!!!.

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:	Angel	Calderer,	Anna	Maria	
Vinas,	Angelina	Miró,	Ballarín,	Elia	Robles,	
Carmen	Ortega	i	Carles	Roch.

Amb el suport de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya

-“Dissabtes de pel.lícula!”  
Les dates previstes són: 
12 de Gener 2008 
2 de Febrer 2008 

- Sembla ser que tindrem Eleccions generals a 
Espanya pel mes de Març del 2008. 

- Els bascs celebraran un referèndum el 28-10-
08, segons el President Juan Jose Ibarretxe, 
es preguntara:
“Quin futur volen pel seu país”.

- L’ escriptor de “l’ Esglèsia del Mar” ha rebut 
el premi Boccaccio’ 07 a Itàlia per el seu llibre, 
us el recomano.

- La ciutat de Berga ha retirat la foto del Rei 
d’Espanya i ha posat en el seu lloc l’escut de 
la ciutat.

- El 11-10-07 al Baix Llobregat va tenir un ter-
ratrèmol d’intensitat 3,2.

- El dia 9 d’Octubre es la Diada Nacional al 
País Valencià, es commemora l’ entrada de les 
tropes del Rei Felip V i també el dia 9-10-1238 
en què el Rei Jaume I va conquerir València.

- El 12 d’Octubre és la festa del Pilar i l’arribada 
de Cristòfol Colom a l’ illa de Guanahani, ara 
Sant Salvador.

- Jordi Bonet, arquitecte de la Sagrada Família, 
ha reiterat la seva predicció d’una catastrofe 
si Foment fa pasar el tunel del TGV pel costat 
del temple.

- Ara fa 722 anys (1-10-1285) de l’aniversari de 
la victòria catalana, en la qual fou batut l’ exèrcit 
del rei francès Felip III i així s’acabà la croada 
contra la Confederació Catalana- Aragonesa.

- La literatura catalana ha tingut molt èxit a la 
Fira de Frankfurt. El llibre de Jaume Cabré “Les 
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veus del Panamo” ha triomfat a la fira.

-El 11-9-1014 és la data proposada per Carod-
Rovira per convocar un referèndum per a què 
els catalans decideixin si volen un estat propi.

-El pintor mallorquí, Miquel Barceló, ha guanyat 
el guardó de l’ Hispanic Society of America.

-El cantautor, J. M. Serrat, rep la medalla de la 
Legió d’Honor de França.

-L’art català anirà a la Bienal de Venècia. Cata-
lunya ha estat convidada a participar.

- Homenatge al ex-President de la Generalitat 
de Catalunya, Lluís Companys, en el 67 aniver-
sari del seu afusellament.

-Ramon Llull, Picasso i Pau Casals entre els 50 
personatges que més han influit en la cultura 
europea, www.ccc.cat.

-A Catalunya ara pots demanar un “Catalunya 
Lliure” amb el Wisky Jaume I i un “Desperta 
Ferro” amb Cava i Wisky.

- Ara fa 30 anys de l’ arribada del President 
Tarradellas
a Barcelona amb el seu “ja soc aqui”, sense 
ell ningú no hauria demanat la Generalitat de 
Catalunya.

- Les obres dels escriptors Si et menges una 
llimona sense fer ganyotes de Sergi Pàmies 
i Les veus del Panamo de Jaume Cabré s’ 
adaptaran a la TVC. Nota: el Casal té Les veus 
del Panamo a la seva biblioteca, un llibre que 
recomanem de debó

- L’ Ex-president de la Generalitat de Catalu-
nya, Pasqual Maragall, pateix d’ un principi d’ 
Alzheimer.

- Jordi Lorenzo, mallorquí, bicampió del món de 

motocicleta 250cc.

- El programa de TV3 Polonia de sàtira política 
ha guanyat el premi ONDAS.

- L’ escriptor Noah Gordon, publica el llibre “El 
Celler” a on parla del vi catala, d’el General Prim 
i de les Guerres Carlines.

- Tota aquesta tardor han hagut molts problemes 
amb la construcció del TGV, culminant amb 
esvorancs que han obligat a cancel.lar el servei 
de dues linies de rodalies dels Ferrocarrils de 
la Generalitat i de RENFE afectant directament 
a desenes de mil.lers d’usuaris i indirectament 
acentenars de mil.lers de ciutadans diariament 
(us expliqueu ara el nou web www.catalaem-
prenyat.cat?)

- A Barcelona hi hagut una manifestacio el 
29 d’Octubre contra la inoperància de AENA 
(Aeroports),RENFE (ferrocarrils), expoli fis-
cal (uns quants bilions d’euros anuals...), etc i 
també s’ha demanat l’ independència (donades 
les circumstàncies, cap sorpresa!).

- El tren de Barcelona a Mataró fa 159 anys. 
Feia el trajecte en 30 minuts metre que ara el 
fa 40 minuts (algú encara sorprés sobre el punt 
anterior?)

- La cerveza Voll Damm premiada com la millor 
Strong Lager (cervessa forta) del món.

- El pintor Modest Cuixart ha mort. Era un dels 
co-fundadors de la revista i grup artistic El Dau 
de Set.

- Nicolau Casaus mor a l’edat de 94 anys. Era 
el cor i cavaller del club de futbol Barcelona 
i ex-president del Club. Pare de les penyes 
barcelonistes d’arreu del món. Havia nascut 
a l’Argentina i durant la Guerra Civil va ser 
detingut i castigat a morir per roig, separatista 
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Symbolica (solo cello, 2002)
L’ultimo sogno di Malaspina (soprano and 
piano, 2005) text: Pierre Elie Mamou
3 Recipes for a Prodigal Life (piano trio, 
2007)

Missatges a la 
web:

La germana Regina Goberna OSB, és la monja 
del Monestir de Sant Benet de Montserrat 
(benedictines) encarregada de les comunica-
cions electròniques. Ens ha envia un correu molt 
simpatic en la que ens fa conèixer l’adreça del 
web del monestir: www.benedictinescat.com

Si teniu una estona, consulteu-la, val la pena.
________

Na Mercé Cardona Samso és una barcelonina 
que ara viu a Osca. Li agrada molt escriure i 
voldria intercanviar emails amb catalans de 
Vancouver. La seva adreça és:  
mercecardona4@hotmail.com
________

www.sies.tv és una cadena de televisió IP, que 
emet els seus continguts a través de la xarxa 
Internet. Té la vocació de cobrir tot el territori de 
llengua catalana amb continguts que facin refer-
ència a l’actualitat cultural, noves tendències i 
tot el que afecta el coneixement i la innovació.
_________

www.catalaemprenyat.cat, es un nou web per a 
tots aquells que volen saber com aquella colònia 
espanyola que anomenem Catalunya pensa de 
l’estat espanyol.
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i rebel. Em pau descansi!!.

- El menorqui Jordi Farragut i Mesquina(1755-
1817) va salvar a la vida a George Washington 
a la batalla de Cowpens i el seu fill David Far-
ragut va èsser el primer almirall de la marina 
dels EEUU durant la Guerra Civil Americana. 
A la ciutat de Washington hi ha una placa amb 
una estatua d’ aquest últim.

-AN EVENING OF CHAMBER MU-
SIC FROM SPAIN

“Alejandro Malaspina: The Road to and 
from an Opera”

Works by the Spanish-American com-
poser: JOSÉ LUIS GRECO

featuring: 

Kym Amps - soprano
Ilona Timchenko - piano
and 
The Fatum String Trio
Yulia Iglinova – violin
Julia Malkova – viola
Anton Gakkel –cello

Monday, December 10th 
7.00 PM
Recital Hall, UBC School of Music

ADMISSION BY DONATION

PROGRAM: 
Fugitive Pieces (solo piano, 2000)
Wonderland (string trio, 2001)
Intermission
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L’avi Siset em parlava 
de bon matí al portal, 
mentre el sol esperàvem 
i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l’estaca 
a on estem tots lligats? 
Si no podem desfer-nos-en 
mai no podrem caminar! 

Si estirem tots ella caurà 
i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba, 
ben corcada deu ser ja. 

Si jo l’estiro fort per aquí 
i tu l’estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba 
i ens podrem alliberar. 

Però Siset, fa molt temps ja 
les mans se’m van escorxant 
i quan la força se me’n va 
ella es més forta i més gran. 

Ben cert sé que està podrida 
i és que, Siset, pesa tant 
que a cops la força m’oblida, 
torna’m a dir el teu cant 

Si estirem tots ella caurà 
i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba, 
ben corcada deu ser ja. 

Si jo l’estiro fort per aquí 
i tu l’estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba 
i ens podrem alliberar. 

L’avi Siset ja no diu res, 
mal vent que se’l va emportar, 
ell qui sap cap a quin indret 
i jo a sota el portal. 

I, mentre passen els nous vailets, 
estiro el coll per cantar 
el darrer cant d’en Siset, 
el darrer que em va ensenyar. 

Si estirem tots ella caurà 
i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba, 
ben corcada deu ser ja. 

Si jo l’estiro fort per aquí 
i tu l’estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba 
i ens podrem alliberar.

Webs: Lluís Llach i Grande · der Pfahl · Web oficial 

L’ESTACA··
Lluís Llach, 1968
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	 L’ORGULL
 
 Com més va més se’m fa palesa la condició humana, i no pas gràcies al vitricoll, que s’hi 
fan els savis.  És gràcies a dues fetes bíbliques: la caiguda dels àngels i l’entrampada d’Adam i 
Eva.
 Ves que, començant pel dret i a peti com peti, confesso que crec en els àngels perque en-
tenc Déu volent fer, entre Ell i els homes, esperit i matèria, uns éssers tan immaterials que caben 
sense omplir-la la punta d’una agulla.  Explicació entenedora per a qualsevol del meu poble i que 
s’ha merescut la rifeta d’uns imbècils.
 Érem a que Déu va fer una bona colla d’esperits sense cos.  De tan perfectes com eren 
només podien fer un pecat, el de l’orgull.  I mentre mestre Miquel cantava que qui com Déu, la 
colla dels dimonis escopia que non serviamos, no volien ser servidors ni de Déu.  Feien com 
aquells que anaven a la guerra cantant Ni Dios ni amo.  Patapam cap als inferns.  La feta dels 
àngels va rebotar en els homes.  Res de la poma.  Vam perdre  el rosegó de paradís que duem 
a dintre volent ser com Déu i volent fer la nostra.
 Tanmateix, qualsevol religió té el seu caient d’orgull.  Ara i avui toquem ben a la vora el de 
l’Islam i el del poble elegit que també té soca d’Abraham.  No cal pas tirar pedres a la teulada dels 
veïns.  Feina tenim a casa, on no hi falten els fanàtics.  Luter, tan arborat com vulgueu, no ho era, 
Calví i el puritanisme hi tomben sense ni adonar-se’n en el més perillós dels orgulls. Saber-se 
els elegits i els altres que es rosteixin.  Encara més a casa, la catòlica també té els seus fanàtics 
escanyats per l’orgull. No fa un segle, la tia Conxa i tants com ella veien els protestants inferns 
avall.
 Amb perdó.  Els frares o monjos o monges de l’ordre de sant Filibert, posem per cas, tenen 
el punt d’orgull de pertànyer a la vida perfecta.  Es poden arribar a creure que són els millors fins 
a sentir-se els únics.  Només els capellanots del tronxo no gosen enorgullir-se.  Han passat anys 
i anys menystinguts, oblidats en qualsevol racó i vivint en una pobresa tan real que ni n’han fet 
vots.
 Sigui com sigui, tot el treball dels mestres espirituals s’ha encaminat a vèncer-nos l’orgull, 
perque fins el més pobric dels Tronxos perilla de sentir-se rei del petroli. Com qualsevol trinquelis 
tots portem a dintre el corcó de ser com Déu.
 Tombant les raons cap a la política d’alt nivell, en el segle passat hi ha tres personatges 
que aclareixen pla bé els perills de l’orgull i les misèries de la vanitat.
 El Mussolini era un vanitós.  Sortia al balcó del palau de Venècia, a Roma, fet un gall de 
panses amb casc i cresta.  Les pròpies febleses el salvaren de l’orgull.  Vull dir la Clara Petacci i 
demés formosors, l’altar de la Pàtria i exhibicionisme de les victòries.  
 A l’altre cap hi ha el Pep de Sibèria sortint d’un marxisme que, vulguis o no, juga a bons i 
dolents, en tenia prou dient-se secretari general.  I, ves per on, ha fet que els secretaris generals, 
amb un títol tan burocràtic, tinguin més poder que un president.
 Entre aquest de Sibèria i aquell de l’altar de la Pàtria, el Hitler, exhibint-se a Nuremberg i 
amagant-se a la muntanya, era vanitós i orgullós alhora.  I a la folla. 
 Per dir-ho clar.  El feixisme cultiva l’orgull nacional, a dolls de sang.  El comunisme és l’orgull 
de classe, també a dolls de sang.  Déu ens lliuri d’uns i altres.
 Pel que em toca, no puc amagar-me, ni ho faré mai, que m’estimo aquesta terra menuda, 
allà segles gloriosa, suara renaixent, ara mateix tronadeta.  Déu me’n reguard de viure amb l’orgull 
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de ser català, fóra tan pocasolta com anar pel món dient que tinc el nas més perfecte que mai 
hagin vist.
 Estic més cofat dels rovellons a la llauna que no de les glòries dels almogàvers.  Em fa 
molt més seu el pa de cada dia de la senyora Pepeta que el Rafel de Casanovas.  Ja a les tres 
pedretes.  No puc dir que el meu país sigui el millor del món, només puc dir que no en tinc d’altre, 
que no puc  triar i que Déu n’hi do, que Ell em conservi la gràcia d’aquesta Mediterrània.  La 
mesura.
 Tant se val. M’esborrona que algú atiï els seus a l’orgull de ser polonesos.  Poso per cas.
 Tornant als dimonis i a la poma.  L’orgull té un remei que el guareix del tot.  Estimar.  
Pertànyer a una terra vol dir respectar i estimar qualsevol d’altre que s’estimi la seva.
 Pla enteneu què he volgut dir aquest dissabte.  Em temo que més d’un no em voldrà en-
tendre.  Prou que m’entendrfà la senyora Pepeta.  

22	anys	d’inòpia

Per veure-hi clar cal llegir quatre declaracions 
complementàries: primera, Miquel Valls, presi-
dent de la Cambra de Barcelona, que ha de-
nunciat la discriminació que pateix Catalunya 
i l’espoli de què som víctimes amb tots els 
governs de Madrid.

Segona, l’article de dimarts del prestigiós 
economista Ros Hombravella, on repassa la 
unanimitat del veredicte dels economistes 
catalans: a tots els Països Catalans (sí, sí, al 
País Valencià també) hi ha un maltractament 
financer per part de l’Estat esfereïdor; acaba 
l’article preguntant-se si PPCC vol dir Països 
Pagadors Caixa Cobri.

Tercera, les revelacions del ministre espanyol 
d’Economia, Pedro Solbes: que l’Estat no farà 
cap inversió a la xarxa elèctrica de Catalunya, i 
que ho faci Fecsa-Endesa; ja sabeu que “con el 

Isabel-Clara Simó

dinero de todos los españoles”, com diuen cada 
dia els carques de vint anys, estem fent el nostre 
agost (mira quina cara dura). I quarta, l’anunci 
de Fecsa-Endesa, aparegut a tota plana a tots 
els diaris catalans, segons el qual a Barcelona 
es va patir “un incident” (“petit esdeveniment 
que sobrevé”, diu el diccionari) i que no pensen 
pagar ni un duro en millora de la xarxa perquè 
això és cosa de la Red Eléctrica de España SA. 
O sigui, que hi ha un desastre total i tothom 
es tira la pilota a veure qui pringa. I pringuem 
nosaltres, ciutadans espoliats, emprenyats i 
burlats.

L’any 1885, en fa 122, Rubió i Ors va presentar 
al rei borbó Alfons XII el Memorial de greuges, 
en defensa dels interessos morals i materials de 
Catalunya. Han passat 122 anys i estem igual. 
I a sobre no tenim un Rubió i Ors que els canti 
la canya. Deplorable.
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Receptes	de	Cuina	Catalana

           
  

 ASSETS    2006  2005
       
Current       
Cash      $3,993 $2,275
       
 Total Assets    $3,993 $2,275
       
 LIABILITIES	     
       
Current     $0  $0
       
 MEMBERS’	EQUITY      
       
Retained earnings    $3,993 $2,275
       
Total	liabilities	and	members’	equity	 $3,993	 $2,275
       

BALANCE	SHEET
AS OF DECEMBER 31, 2006

Canelons	a	la	barcelonina

4 persones
1 hora i 15 minuts

Ingredients:

          o 12 canelons

Comptes	del	casal	2006
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          o 1 cervell de xai
          o 250 g. de carn de porc a trossos
          o 1 pit de pollastre
          o 2 fetges de pollastre
          o 1 ceba petita
          o 2 tomates madures
          o 1 tofona
          o 1 copa de vi ranci
          o 1 cullerada de farina
          o 2 dl. de llet
          o oli sal, pebre
          o 20 g de mantega 
    * Beixamel:
          o 1/2 l. de llet
          o 40 g. de mantega
          o 40 g. de farina
          o 50 g. de formatge ratllat
          o sal, pebre i nou moscada 

   1. Bulliu els canelons en abundant aigua salada. Poseu els canelons d’un en un, i deixeu-los 
bullir lentament uns quinze minuts, removent-los sovint. Una vegada cuits, traieu-los amb una 
escumadora i poseu-los en un atuell amb aigua freda. Passats uns minuts, col-loqueu-los sobre 
un drap estès, un al costat de l’altre, a punt per farcir.
   2. Fregiu la carn a trossets i el pit de pollastre sense ossos, en una cassola amb una mica d’oli. 
Daureu lleugerament i afegiu els fetges, així com la ceba tallada fina, ofegueu-ho, afegiu les to-
mates ratllades, ruixeu amb el vi i deixeu coure-ho uns minuts fins que s’hagi evaporat; finalment, 
afegiu-hi el cervell (ben net de sang), assaoneu amb sal i pebre.
   3. Passeu les carns pel molinet. Escalfeu la mantega, daureu la farina i ruixeu-ho amb la llet. 
Afegiu altra vegada les carns picades amb la tòfona, també picada; deixeu coure 5 minuts. Re-
tireu-ho del foc i deixeu refredar en una plàtera.
   4. Poseu una mica de farcit en cada caneló i enrotlleu-los; col-loqueu-los un al costat de l’altre, 
però sense prémer-los, en una safata amb una mica de beixamel. Salsa:
   5. En un atuell al foc, desfeu la mantega, afegiu-hi la farina i deixeu que cogui una mica, tot 
removent amb l’espàtula, afegiu-hi la llet i removeu amb el batedor de mà perqùè no es formin 
grumolls; deixeu coure lentament sense parar de remoure, fins que la salsa s’espesseeixi; assa-
oneu amb sal, pebre i nou moscada.
   6. Aboqueu una mica d’aquesta salsa a sota dels canelons; poseu els canelons a sobre i després 
cobriu-los amb la salsa que queda.
   7. Ensalgueu-los amb el formatge ratllat i porteu-los a gratinar fins que estiguin tots ben dau-
rats.

Corpus de la Cuina Catalana
Institut Català de la Cuina
Columna, Desembre 2006
p122 
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Com podeu veure la Castanyada/Halloween d’aquest passat diumenge (Octubre 28) va èsser 
un gran esdeveniment! Varem 
comptar amb unes 40 per-
sones. Entre aquestes, una 
parell d’enginyers (de Lleida) 
que s’acaban de traslladar a 
Vancouver i que ens varen tro-
bar a traves de la web; un noi de 
Castellò que esta estudiant a la 
UBC que tambè ens va trobar 
per la web, i una mestre catalana 
que esta fen pràctiques a una 

escola de Vancouver i que ens va trobar gracies a l’Adriana, la 
filla d’una amiga de l’Anna Maria. 

També varem comptar amb la presència del nos-
tres membres tan estimats com la Consol; en Pere 
Roca que venir de l’illa per estar amb nosaltres; 
l’Angel que ens va portar la seva coca tan famosa; 
la Merce i l’Ivan; l’Angelina; la Monserrat - que 
per cert la seva neboda Lidia ens va preparar els 

10

Castanyada / Halloween
2007
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panellets que veiem a la foto; i un 
grup ben gran de jovent-- des de 
la Mariana fins a la més petitona 
del Casal que anaba vestida de 
carbassa. 
La idea de venir amb disfraços va 
estar molt ben accollida i gairebé 
tothom venir disfraçat. Pels que 
no varen venir preparats, l’Anna 
Maria ens va deixar la seva col.
leccio de barrets, vestits i fins i 
tot perruques (com la meva!). 
Gracies Anna! 
Bé per resumir, ens ho varem 
passar molt bé i no varem parar 

de menjar com podeu veure a les fotos. 

Carme 

Dites populars:
 
-A la tardor ni fred ni calor 

-Quan ja som a la tardor mengen castanyes de bo bo 

-La tardor ja ha arribat castanyes i panellets hem menjat 
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Torronada 2007
Diumenge 9 de Desembre

Veniu a celebrar l’inici de les Festes de Nadal amd el Casal!!!. Com 
a lány passt, a més d’un àpat de germanor, i del torrons, la mainada 
tindrà un Tió per a fer cagar!!!.

Es fara a partir de les 12 del migdia a la seu del Casal (9050 Camerona partir de les 12 del migdia a la seu del Casal (9050 Cameron 
Street, Burnaby). Si us cal més informació truqueu a l’Anna Maria (604-

421-5364).

Hi haura pa amb tomàquet i pernil, amanida i torrons. A mes encoratgem a tothom a portar coses 
per a comparti en un pot-luck!. Hi haura una barbacoa, pero no garantim que el temps acompanyi 
i es pugui fer servir.

“El cost és de $5 per persona per contribuir als torrons i a la pa amb tomàquet. Porteu si us 
plau alguna de les vostres especialitats culinàries per contribuir al port-luck”


