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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,	Ballarin,	Carmen	Or-
tega,	Carles	Roch,	Mireia	Cervera	i	Serrat	
Vilardell.

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

ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...

Dades de les properes activitats del  
Casal:

-7 de Desembre 2008: La Torronada.

-Els pintors: Picasso, Miro, Casas, Rusinol, Mir, 
Gimeno i Fortuny, van convertir la província 
de Tarragona en un paissatge de referència 
mundial.

-Els nous peatges a Catalunya detectaran la 
pell humana per comptar els ocupants de cada 
cotxe.

- El científic català, David Comas, és el respon-
sable a Europa del projecte GENOGRÀFIC.

-El guitarrista Francesc d’ Asis Tarrega, va 
revolucionar el món de la guitarra per la seva 
manera de tocar-la. Dos dels seus estudiants 
més famosos varen esser: Miquel Llobet i Emili 
Pujol.

-Rafa Nadal és el num. 1 del món, 
guanyador de la medalla d’ Or de 
tenis a les Olimpiades de Xina i 
ara Premi Princep d’ Asturias d’ 
esport.

Nickname(s): Rafa, Gladiator, The King of 
Clay 
Country: Spain 
Residence: Manacor, Majorca 
Date of birth: June 3, 1986 (1986-06-03) (age 
22) 
Place of birth: Manacor, Majorca 
Height: 1.85 m (6 ft 1 in) 
Weight: 85.0 kg (187 lb/13.39 st) 
Turned pro: 2001 
Plays Left-handed; two-handed backhand 
Career prize money: US$20,566,948 
Singles Career record: 328 - 75 
Career titles: 31 
Highest ranking: No. 1 (August 18, 2008) Grand 
Slam results Australian Open SF (2008) French 
Open W (2005, 2006, 2007, 2008) Wimbledon 
W (2008) US Open SF (2008) Major tourna-
ments Masters Cup SF (2006, 2007) Olympic 
Games  Gold medal (2008) Doubles Career 
record: 65–45 
Career titles: 4 
Highest ranking: No. 26 (August 8, 2005) 
Aquest es el record del nostre tenista Rafa 
Nadal, nascut a Manacor, Mallorca. Es el # 1 
del mon a partir del mes d’ agost del 2008.
Felicitats Rafa per el gran any 2008 que has 
tingut des de el Casal Català de Vancou-
ver!!!!!!!

-L’ Estalada fa 100 anys!!!!.
-En el món de la gastronomia, Tokio és núm. 1 
, Barcelona núm. 5 i Vancouver núm. 10.

-Sobirania i Pogres va convocar el dia de la 
Diada una manifestacio a BCN per reclamar l’ 
Estat Propi.

- Dins del nou joc  “Monopoly” hi surt la ciutat 
de Barcelona.

-Montserrat Carulla i el Dr.Moises Broggi med-
alles d’ Or de la ciutat de Barcelona.
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-Sabeu que els cascs que porten, des de fa 2 
segles, els guardies reials britànics estan fets 
de pell d’ós del Canadà.

-Ha sortit un joc de Taula a Catalunya amb 
el nom “castellers” a on els jugadors compe-
teixan per crear el millor castell amb l’ajuda de 
peces de fusta. S’ explica que és: una “pinya”, 
“l’Acotxador” o “l’Enxaneta”

-La Junta del Casal Catala de Vancouver en-
trega a la nostra consocia, Anna Maria Vinas, el 
certificat de Socia d’ Honor del Casal Català de 
Vancouver per la seva entrega al Casal. Felici-
tats Anna Maria!!!, per tota la teva feina.

-Hi ha a Catalunya 2 milions de catalans a favor 
de l’ Independència.El dia de la Diada milers 
de ciutadans de Catalunya es manifestaren a 
Barcelona per la Independència -Catalunya té 
cent mil joves que ni estudien ni treballen.

-Una campanya de la Comissió de la Dignitat de 
Barcelona vol reunir 10 mil catalans a Brussel.
les per reivindicar l’ autodeterminacio, el dia 7-
3-2009, així el poble català pot fer sentir la seva 
veu al cor de la U.E.

--El video a “You Tube” de “Eric i l’ exèrcit del 
Fenix” arriba a més d’un milió de visites.

-El cantant Ramon Calduch mor a Barcelona 
als 79 anys.

-El piromusical de les Festes de la Merce va 
esser presenciat per mes de 130.000 persones.
Felicitats, en retard, a totes les Merces del Casal 
amb motiu del seu sant.

-Sabiu que de 34.067 nens i nenes enviats 
durant la Guerra Civil a France, Anglaterra, 
Belgica, Suissa, URSS, Noruega i Mexic, nomes 
varen tornar a 20.266.

-Des de el Casal vull fer una crida a la Generali-

tat i a la Paeria de Lleida perquè facin quelcom 
perquè les despulles del gran Gaspar de Portola 
rebin la dignitat que es mereix. La seva tomba 
esta destrossada a l’església de Lleida a on esta 
enterrat i no es pot veure la seva tomba.

-El Parlament Europeu llança el mes de no-
vembre la seva WEB oficial en Català, hi han 
24 llengües oficials a la C.E.

-La ciutat de Badalona serà la capital de la cul-
tura Català l’ any 2010 i Escaldes-Engordany 
ho serà el 2011.

-La capital cultural Amèrica serà l’ any 2009 la 
ciutat d’Asuncio/Paraguai.

-El tenor Català Josep Carreras rep el princi-
pal premi alemany per la seva obra de musica 
clàssica.

-El Tour de franca del 2009 passara per Per-
pinyà, Girona, Barcelona i Andorra.

-L’ escriptor Català, Martí Gironell, guanya el 
Nestor Lujan de novella històrica amb el seu 
llibre sobre la guerra del francès: “ La venjanca 
del bandoler” - Les aventures de Josep Pujol i 
Barraca, nascut a Besalú l’ any 1778 i exacutat 
a Figueres l’ any 1815-.

-El científic català, Ignasi Cirac diu: “ La física 
quàntica canviara les nostres vides”, aquest 
físic nascut a Manresa esta reconegut mundi-
alment.

-Els castellers del barri de Sants han fet el primer 
castell de 3 de nou amb folre, felicitats!!!.

-Ara fa 50 anys,el 4 de novembre del 1958, que 
va morir el gran escultor català J. CLARA.

-La ciutat de Barcelona acollira “l’ Unió per la 
Mediterrània” i la seva Seu serà al Palau de 
Pedralbes.
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ell va ésser mobilitzat a la construcció del Metro 
Transversal de Barcelona, era electricista i aju-
dant de un basc que era l’encarregat de totes 
les instal.lacions elèctriques dels metros vells. 
Boncs bé, a l’ acabament de la guerra el meu 
pare va perdre la feina al Metro per haver-sa 
fet membre del partit socialista i no va poder 
treballar ni trobar feina  per molt de temps tant 
ell com el basc.
Angelina MIro

-El professor i escriptor canadenc, Charles 
Merrill, ha escrit el llibre:” Solving the enigma 
of Columbus’ origin”.

-Ara fa 175 anys de la creació del Carlisme.

Casal començarà classes de Català a nivell 
bàsic i intermedi en des de el 18 de Novembre 
fins el 6 de Desembre.

-El Casal Català dona les gracies al Sr. Alfonso 
(actual Consul Honorari Espanyol) per el seu 
regal de un mapa de Catalunya i Catalunya 
Nord, en relleu, per la seu del Casal. Moltes 
gracies Sr. Alfonso!!!!

Aprofitan que el proper any 2009 farà 70 anys 
de l’acabament de la Guerra Civil Espanyola, 
voldriem demanar que si algú/na dels nostres 
socis/es té algun escrit de la Guerra Civil, 
preferiblement no massa llarg, que ens ho faci 
arribar per publicar-lo a la propera edició del 
butlletí del Casal.

Els meus records de la Guerra Civil.

La Guerra Civil va ésser una de les pitxors 
guerres de la humanitat i el resultat de la 
mateix va produir la segona Guerra Mundial. 
Quasi totes les familias varen ésser tocades 
per l’efecte de la Guerra Civil.

En el meu cas, la meva mare tenia dos ger-
mans, que per trobar-se amb dos llocs diferents, 
varen ésser quintats: un per els nacionals i un 
altre per els republicans. El dos varen lluitar a 
la Batalla de l’Ebre. El dels nacionals va morir 
i no es va saber res màs d’ell. L’altre va anar a 
parar, a l’acabament de la Guerra, a un camp 
de concentració franquista.

Per par del meu pare també varen patir, ja que 

Exposicions a la biblioteca públi-
ca de Maple Ridge: del 1 al 31 
de Desembre del 2008: 

-800 anys del naixement del Rei 
Jaume I “El conqueridor”, -100 
anys del Palau de la Musica 
Catalana per Domenech i Mon-
taner,

-75 anys de la mort del artista, 
pintor i escriptor, Santiago Rusi-
ñol-autor de la auca del sr. Es-
teva-.
 
L’adreça és: 
Maple Ridge Library
#130-22470 Dewdney Tr. Rd. 
V2X 5Z6
Maple Ridge, B.C. 

Per un mapa de la zona veura la 
nostra pagina web.
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Hem rebut el seguent 
email, de l’Esther Sala 
i Miralles. Li podeu contestar al seu email <es-
sa-mi@hotmail.com> per si hi esteu interes-
sats/des

Date: Thu, 2 Oct 2008 14:35:16 +0200

A qui correspongui,

Ensenyo anglès a un grup de persones entre 30 
i 40 anys membres de l’AMPA del CEIP Joan Or-
tiz de Juneda (Lleida). Enguany ens agradaria 
provar de fer un intercanvi (d’anglès per català) 
de pràctiques orals no controlades per mitjà del 
programa gratuït de telefonia per Internet Skype 
amb estudiants de català d’arreu del món. No 
cal que tinguin l’anglès com a llengua materna. 
Una de les meves alumnes és marroquina i la 
resta no té un nivell prou elevat perquè això 
sigui un imperatiu.

Us sembla que els vostres estudiants hi podrien 
estar interessats?

Nosaltres preparem unes fitxes amb preguntes, 
la primera la van treballar ahir i és sobre in-
formació personal. La segona serà sobre la 
població de residència de la persona amb qui 
facin intercanvi. La següent podria ser sobre 
personatges i productes locals.

La idea és que el meu alumnat està constituït 
majoritàriament per persones joves, casades, 
de classe treballadora, amb canalla, no totes, 
però la majoria, és a dir, ocupades. De manera 
que hem pensat que podria ser una manera 
força contundent d’aprofitar la tecnologia per 
a donar una empenta a l’anglès amb parlants i 
situacions reals.

La primera alumna que ja té experiència amb 
Skype, que ja ha fet una estada a Cambridge 
per a estudiar-hi anglès es diu M. Teresa Bo-
ronat i viu a Torregrossa. És fàcil trobar-la per 
Skype amb aquestes dades, però en tinc 9 més 
que poden incorporar-se a l’intercanvi en un 
parell de setmanes. Pot ser que us interessi?

Cordialment,
Est(h)er

Sr. President;

 Sóc amiga del sr. Enric Garriga, president de l’Ipeec 
de Barcelona, i amb la seva autorització em permeto 
enviar-li  la meva direcció de correu electrònic per-
què conegui els meus treballs de poesia i  música 
en català.
 
M’he près la llibertat de fer-los saber que no sóc 
famosa, tantmateix he guanyat diferents premis i 
m’han concedit la medalla de <?xml:namespace 
prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:
smarttags” />la Dona a Barcelona per les meves 
activitats i la defensa del catala, llengua del nostre 
país.

Un dels treballs va ser l’any 2000, presentat al parla-
ment de Catalunya una nova lletra del nostre himne 
“Els Segadors” més pacífica i actual.
 
Si he escrit aquest e-mail és per si vostès estan 
interessats en conèixer la meva obra, on podeu 
veure a    www.mayxarto.net 

La meva voluntat es apropar la nostra terra als que 
siguin amants de la nostra cultura.

Si es volen posar en contacte amb mi  aquí tenen 
les meves dades personals.

 May Xarto Cortada
Tlf. 93 204 84 83
mayxarto@mayxarto.net
www.mayxarto.net



EL XAFEC DE VANCOUVER Novembre 2008

6

PRODUCTORA DEL DIARI DE MALLORCA 
BUSCA BALEARS ARREU DE TOT EL MÓN

Estimat/da company/a,

Ens seria de gran ajuda que en la mida de les 
vostres possibilitats, féssiu arribar l’arxiu adjunt 
al major nombre de persones procedents de 
les Illes Balears que visquin a la seva ciutat o 
pertanyin al seu centre.

Vos escrivim des de la productora del Diario 
de Mallorca i el Diario de Ibiza (S’Esclop Au-
diovisuals), pertanyent al grup EPI, Editorial de 
Prensa Ibérica, que edita 18 diaris a to l’Estat 
Espanyol (Faro de Vigo, La Provincia, La Nueva 
España,etc)). Estam elaborant un programa 
amb el títol “ Balears pel món”.

Si pot donar a conèixer el nostre interès en 

buscar persones procedents de les Illes Balears 
per l’elaboració del programa, els hi estariem 
molt agraïts.

Des de fa alguns mesos hem col•locat un ban-
ner a les edicions tant deDiario de Mallorca, 
como del Diario de Ibiza amb la pregunta: A 
quin indret del món et trobes? Fins ara la res-
posta és positiva però volem el major nombre 
de persones per la qual cosa confiam en vostè 
per poder ampliar el número de contactes i no 
deixar ningú al darrera.

http://www.diariodemallorca.es/
http://www.diariodeibiza.es/

Una cordial salutació,

Francisco Moreno
Director General de S’Esclop

La néta de Lluís Companys, Maria Lluïsa Gally, ha assegurat al programa Els matins de Catalunya 
Ràdio que les crítiques d’ERC estan fora de lloc. 

Els republicans consideren “vergonyós” demanar al minis-
teri de Justícia una declaració de reparació de la figura de 
l’expresident afusellat pel franquisme.

Gally ha assegurat que confia en les gestions del con-
seller d’Interior i que culminaran amb l’anul·lació del judici. 
Saura va portar dilluns al govern central el procediment 
per aconseguir el reconeixement oficial de la reparació de 
Companys. 

El ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, es va 
comprometre a tenir enllestida la resolució abans de tres 
mesos. Aquest és un element clau per demanar al Tribunal 
Suprem l’anul·lació del judici.

La petició de reparació va provocar una picabaralla entre 
ERC i ICV.
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Il·lusió	fracassada
Alfonso Lopez Tena
Avui.cat Dialeg 10/05/08
El 23 de setembre passat ens emplaçava Ferran Mascarell a “tractar d’aconseguir una quota més gran de 
poder de l’Estat i a obtenir un marc constitucional més permeable als legítims interessos dels ciutadans de 
Catalunya” i “reclamar més i més Estat per a Catalunya”. Com a il·lusió és plenament legítima, però també 
és legítim reclamar als ideòlegs de l’autonomisme que apostin per una pràctica política menys fantasiosa i 
que no defugi la veritable qüestió de la sobirania i el poder ara i avui, com pensen assolir sense ser Estat 
que Catalunya tingui el que al món només tenen els Estats. Defineixen un legítim horitzó estratègic, però no 
proposen cap tàctica política eficaç, i no diuen quines són les raons favorables a la continuïtat de Catalunya 
a l’Estat espanyol, què hi guanyen els catalans amb la dependència. “Ellos son autónomos, pero nosotros 
somos soberanos”, ens deia la vicepresidenta espanyola. Sense sobirania, la il·lusió de l’autogovern dins 
i sota l’Estat espanyol per aconseguir “més i més Estat” es pot assolir reformant l’Estatut o la Constitució. 
La de l’Estatut ja s’ha fet: tant és que l’aprovi el Parlament amb un 89%, són els espanyols qui el fan al seu 
gust “cepillado”, i tant és el referèndum, el Tribunal Constitucional l’arranarà entre nul·litats i declaracions 
d’ineficàcia, convertint l’Estatut en un catàleg d’intencions sense força jurídica ni vinculant. És una opció 
fracassada.

La reforma constitucional requereix 234 diputats espanyols favorables, noves eleccions, de nou 234 diputats 
favorables, i referèndum a tot l’Estat. Els que no van saber, poder o voler obtenir el vot de 176 diputats per 
aprovar al Congrés l’Estatut que aprovà el nostre Parlament, cal que diguin com pensen aconseguir el vot 
de 234 diputats i el suport espanyol perquè Catalunya tingui “més i més Estat”. Per canviar Espanya cal que 
els espanyols estiguin d’acord a perdre poder i riquesa en benefici dels catalans, i ja s’ha vist prou que no 
ho volen ni ho voldran. És una il·lusió fracassada. L’autonomisme ha prestat grans serveis a la nació, l’ha 
feta avançar, però s’ha exhaurit i no és ja sinó una font contínua de frustracions, perquè les competències 
són d’un Estat que ens va a la contra: no podem decidir sobre subministrament d’aigua ni d’electricitat, ni 
sobre aeroports i ports, ni sobre autopistes, carreteres ni trens, ni el català és oficial ni tenim representació 
ni presència a la UE. No podem decidir sobre pensions, les nostres seleccions esportives no poden com-
petir internacionalment, a les nostres empreses se’ls impedeix comprar empreses espanyoles importants, 
i tot l’èxit de l’autonomisme dels darrers 10 anys ha estat que l’espoli fiscal només s’hagi multiplicat per 
dos, més del 10% del PIB català, més de 20.000 milions d’euros que cada any els catalans paguen en 
impostos, van a Espanya, i no tornen. Un balanç de perdedors que repeteix una i altra vegada un ritual 
sado-maso: Catalunya reclama quelcom, Espanya diu (o escup) que no, i és que no.

Mentrestant, Catalunya s’enfonsa: la renda dels catalans cau, després de “l’anivellament solidari”, de la 
posició 3a a la 11a, sota Melilla; cau sis posicions al món entre el 2003 i el 2006 en Índex de Competitivitat; 
cau en l’Índex de Desenvolupament Humà de les Nacions Unides entre el 2000 i el 2007 de la posició 14 
a la 18, mentre Espanya puja de la 21 a la 13. Superem encara (104,6%) la mitjana de renda, en un parell 
d’anys caurem per sota, inevitable quan en 20 anys hem estat el 16% dels habitants i el 20% del PIB, hem 
pagat el 24% dels impostos, i rebut el 12% de la despesa pública. Aquesta és la realitat de l’atzucac au-
tonomista. Prou d’enganyar la gent fent creure que d’Espanya aconseguirem més poder, que no ens robin 
tant, “més i més Estat”. O volem allò que tenim, resignant-nos al destí de província arraconada i marginal 
a què ens condemna Espanya, o tenim allò que volem, i l’única manera és l’Estat independent, que només 
necessita la majoria dels votants catalans a favor, no la dels espanyols. L’estratègia, la democràcia; la 
tàctica, la dels espanyols “paso corto, vista larga, mala leche”. Ens consideren un problema: siguem-ho, 
sigu, siguem el seu problema i la nostra solució. Som-hi.
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Castanyada 
/ Halloween

2008
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Receptes	de	Cuina	Catalana
Coca	d’espinacs
Recepta de la Sra. Eliana Thibaud, inspirada en el manuscrit del Sent Soví (el manuscrit culinari 
més antic de la llengua catalana, de principis del XIV).

ngredients:
Per a la pasta, 300 gr. de farina, 150 de mantega o llard, 1 ou batut, el suc de mitja llimona, un 
polset de sal i la pell ratllada d’una llimona. Per al guarniment, 2 kg. d’espinacs crus, trinxats i 
sense cues, 4 cullerades soperes d’oli d’oliva, 20 cl. de flor de llet, 4 grans d’all xafats, 3 brotets 
picats de julivert, 1 bri engrunat de farigola seca, 300 gr. de ventresca fresca de porc, 2 ous durs, 
40 gr. de pinyons, sal, pebre, nou moscada, 80 gr. de formatge de vaca o d’ovella, ratllat, i un 
altre ou batut, per daurar.

Preparació:
Per fer la pasta, es fa un pou amb la farina, barrejada amb la pell de llimona. S’hi barreja el greix, 
esmicolat i tou, i es treballa de pressa, fins a obtenir una textura granulada. Es torna a fer un pou 
i s’hi posa la sal, el suc de llimona i un ou batut. Es va incorporant el sòlid als líquids, a base de 
fer-los voltar tocant les vores del pou, i se’n fa una bola. Es treballa una estona, xafant-la i tornant-
la a fer mitja dotzena de vegades. Cal que quedi ferma i que no s’enganxi als dits, però tova. Es 
deixa reposar uns 20 minuts, tapada amb un drap de cotó, en un lloc fresc, però fora de la nevera. 
Després s’estira amb el corró i es deixa sobre la taula.

Per fer el guarniment, es salta la ventresca en una paella amb oli i, quan comença a agafar color, 
s’hi posen els espinacs trinxats. Es deixen coure cinc minuts i es treu la paella del foc. Llavors 
s’hi barregen la sal, el pebre, la nou moscada, els pinyons, la flor de llet, el formatge, els ous durs 
trinxats, la farigola, l’all i el julivert. Es talla la pasta pel mig, més o menys, i es posa en un motlle 
rectangular, després s’hi aboca el guarniment i es tapa amb l’altra part de la pasta. Es pincen les 
vores i se li fan uns talls al damunt amb la punta del ganivet. Se li fan unes quantes punxades 
amb una forquilla, per a què desvapori i es pinta amb l’altre ou batut. S’enforna a uns 180ºC i es 
deixa coure (entre 20 i 30 minuts).
   3. Passades les 12 hores passeu la cassola al foc i coeu lentament 25 minuts.
   4. Passeu-hi la batedora o les varetes i deixeu-ho coure novament 5 minuts, a partir de l’ebullició. 
Remeneu molt sovint.
   5. Tingueu preparats uns pots de vidre de boca ampla, nets i esterilitzats (o sigui, bullits coberts 
d’aigua durant deu minuts).
   6. Traieu-los i deixeu-los assecar cap per avall a sobre d’un drap de cuina ben net.
   7. Un cop secs, ompliu els pots amb la melmelada calenta. Tapeu molt solidament amb una 
tapa que aiusti bé.
   8. Poseu-los cap per avall, una vegada plens i tapats, fins que la melmelada es refredi comple-
tament.
   9. Quan siguin freds, guardeu-los en posició normal. Etiqueteu-los i endreceu-los en un lloc 
sec, fresc i fosc.
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Cinquanta	anys
Josep Maria Ballarín / Capellà i escriptor

Barba, Barniol, Calvó, Clos, Ferran, Florensa, Grifell, Pla, Ribera, Sala, Serra. Fa cinquanta anys que 
aquesta rastellera em canta a cada missa. Però he de començar de més lluny. M’havia passat sis anys 
en una mena de santuari de pietat que tenia més de trons del Sinaí que de l’herba manyaga de les bena-
urances. Deu em volia capellà.

VAIG RECAURE TÍSIC i m’enviaren a Solsona a fer els tres darrers anys de la carrera. Allò era un altre 
món, el dels cadells de la raça benaurada de mossèn Tronxo. Per molt que provi d’explicar-me em temo 
que no em faré entendre. Més que un Sinaí, em trobava a la ja dita muntanya de les benaurances viscudes 
en la fredor dels hiverns que feia caramels de glaç a les dutxes.

SANTA POBRESA. Un dia i un altre menjàvem bacallà i cigrons. Ep! Quan el bacallà era menjar de pobres 
tronats. Jo en aquestes ja era el superior de la secció de filosofia. Saltant-me totes les lleis de la disciplina 
seminarística vaig permetre que cada vailet, raça de pagès amb botifarres de casa penjades de l’armari, 
tragués el ventre de pena. Els feia classe de matemàtiques, vaig aconseguir que en sortissin en blanc, 
arribant amb prou feines al binomi de Newton demostrat per combinatòria.

PEL DEMÉS, FÈIEM una colla d’amics. Amb el Florensa, el Calvó i el Ribera vam fer una mena de laboratori 
d’investigació científica annex a la meva càtedra de ciències. Em deien el Ciències. Gairebé del no res en 
van treure una ràdio, gairebé del nos res en va sortir una emissora. Vam haver de plegar el ram.

ALGÚ VA AVISAR-NOS que tot Solsona ens escoltava i més quan, sense saber-nos tan famosos, havíem 
engiponat una visita del Franco al seminari. En temps dels bolets, en les sortides dels dijous i els diumenges, 
fèiem unes boletades que déu n’hi do. Sense dir-m’ho els nois havien criat un conill atipant-lo amb les ver-
dures de l’hort de les monges del seminari. I paro els records d’aquells anys, els més adolorits i gloriosos 
de la meva vida de capellà. Fins que el bisbe Tarancón, assabentat dels meus mètodes pedagògics, va 
enviar-me a Queralt, allà vaig tornar a començar de zero. Aquell mateix any els de la llista cantaven missa, 
a més d’un els vaig fer el sermó de missa nova.

PASSAREN ANYS I ANYS, el bisbe Deig em va treure de Queralt, tornava a començar de zero amb la 
pau, inefable, de Gósol i mossèn Barbes. Mentrestant la colla de la llista feia el seu fet. A hores d’ara n’hi 
ha dos de canonges i, valga’ns Déu, un bisbe fet a l’Opus amb bàcul al Perú.

LA COLLA ES VA TROBAR sencera al Santuari de la Nou on els havien ordenat capellans. Em van convi-
dar, es deien el curs de mossèn Ballarín, vaig presidir el festot, amb un sobrepuig de litúrgies i emocions 
quietes, vam fer el sermó a mitges, a mitges i senceres. Cadascú hi va dir la seva. Vam fer un dinar de 
pagès, un d’aquells dinars amb sabor de terra i trepadelles que mai no us hauran donat al Bulli de Roses. 
Després cada un d’ells ha dit la missa pel seu compte.

EL PADRÍ FERRAN ÉS UN enginyer de camins amb un nas tan menut que no li aguanta les ulleres, amb 
cara de carpa i un cap com la cúpula de Sant Pere. Naturalment, no ha arribat a bisbe, després de fundar 
una escola professional a Solsona ha acabat gloriós i feliç, és rector a Ceuró en una església romànica 
acabada per ell i una residència per a gent jove a la vella rectoria.

JO HO VAIG SABER, QUE només per aquella missa concelebrada i aquell dinar valia la pena haver-me 
fet capellà.
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Aplec de tardor/ Diada Nacional

-La Junta del Casal entrega a 
la nostra consocia, Anna Maria 
Vinas, el certificat de Socia 
d’ Honor del Casal Català de 
Vancouver per la seva entrega 
al Casal.
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Torronada 2008
Diumenge 7 de Desembre

Veniu a celebrar l’inici de les Festes de 
Nadal amb el Casal!!!. 

Com a lány passt, a més d’un àpat de germanor, i del tor-
rons, la mainada tindrà un Tió per a fer cagar!!!.

Es fara a partir de les 12a partir de les 12 
del migdia a la seu del 
Casal (9050 Cameron 
Street, Burnaby).

A mes encoratgem a to-
thom 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”


