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SANT JORDI GLORIÓS

Sant Jordi té una rosa mig desciosa,
pintada de vermeill i de neguit;

Catalunya és el nom dáquesta rosa,
i Sant jordi la porta sobre el pit.

La rosa li ha contat gràcies i penes
i ell se léstima fins qui sap a on,

i amb ella té més sang a dins les venes
per plantar cara a tots els dracs del món.

Josep Maria de Segarra
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ANUNCIS, NOTÍCIES, XAFARDERIES ....

Dades de les properes activitats del  Casal:

- 6 de Juny: Aplec de primavera i assemblea 
general (l’Angel no va poder reservar el parc pel 
mes de Maig)
- 12 de Setembre: Diada i taller pels nens 
- 24 d’Octubre: Castanyada i Halloween
- 5 de Desembre: Torronada

-A on hi han ciutats que tenen el nom de �arce-
lona? A Filipines, Rio Grande, Nevada, N.Y., 
Luisiana, Arkansas i Venezuela.

-Al referendum celebrat per la Independència de 
Catalunya el passat 13 de desembre es va pre-
guntar: “ Esta d’acord que Catalunya esdevingui 
un estat de dret independent, democràtic i social 
integrat a la U.E.” .

-Ildelfons Cerda ( Pla Cerda) va ser el primer 
tècnic d’urbanisme, President de la Diputació i 
es va involucrar molt en política, sobretot per a 
que els ciutadans tinguesin uns entorns higiènics 
i saludables per on viure. Malgrat tota la feina 
que va fer, va morir pobre i oblidat, com sempre 
pasa a casa nostra.

-El XVI Premi Carlemany de novel.la se l’ha 
emportat l’escriptor Julio de Jodar amb el llibre” 
La Pastoral Catalana”.

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	Viñas,	Ange-
lina	Miró,	Mossen	Ballarín,	Carmen	Ortega,	Carles	Roch,	
Mireia	Cervera	i	Núria	Beniages.

-El 2009 va fer 150 anys del naixement del Presi-
dent Macia “L’avi”.

-Les exposicions a la �iblioteca de Maple Ridge 
durant el mes de decembre varen ser molt visita-
des.

-El Club de Futbol �arcelona és el millor equip 
del món. El 2009 va guanyar sis campionats: la 
Lliga, la copa del Rei, Supercopa d’Europa, lliga 
de Campions i d’Espanya així com la copa del 
Mundial de Clubs. El jugador Messi ha guanyat la 
pilota d’or, Inesta la de plata i el gran Xavi la de 
�ronze.

-Joan Maragall, escriptor i poeta, va nèixer fa 150 
anys.

-Es cumpleix el centenari del naixement de Jaume 
Vicens Vives, historiador.

-L’escriptor i poeta Ausias March de Gandia va 
morir ara fa 550 anys.

-La ciutat de �arcelona- Pirineus vol els jocs olím-
pics d’Hiver per l’any 2022. L’alcalde de �arce-
lona esta treballant per impulsar la candidatura.

-El futbolista del �arcelona, Xavi Hernandez, ha 
rebut el premi com el millor futbolista “creador” 
del mon per la Federació d’historia i estadistica del 
futbol (IFFHS).

-Jaume Vives distingit a títol pòstum amb la 
medalla d’or de la capitalitat cultural.

-Ara fa 51 anys de la mort de Joan Amades, recop-
ilador de les costums catalans i dels refranys.

-Les capitals culturals del 2010 son:  �adalona, 
Santo Domingo, Ribeirao Petro,Essen, Pecs, Ist-
ambul i Doha.

- El Casal felicita de tot cor  el 80 aniversari del 
nostre consoci  VALENTIN GUTIERREZ.Felici-
dades Valentin! y que cumplas muchos mas!”
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El Casal Català, junt amb els 
seus socis, donen el seu més 
sentit condòl al nostre soci 
Carles Roch, ex-secretari 
de la Junta i Web master de 
la nostra pàgina Web, per 
la mor de la seva estimada 
mare. Deu la tingui a la seva 
glòria.

-El 4 de desembre es va inaugurar el CAFE �AR-
CELONA a Granville st. aprop de Davis st. així 
que podeu anar a veura’l i fer unes tapes o un 
cafetó a on us parlaran en català: 1049 Granville 
st. Tel: 604-9092223 y su pagina Web es; www.
cafebarcelona.ca.

-Del 17 al 20 de febrer va venir una comitiva de 
l’Ajuntament de �arcelona junt amb l’Alcalde sr. 
Hereu a la ciutat de Vancouver. La raó era poder 
apendre de l’organització dels jocs Olímpics 
de Vancouver ja que �arcelona ha demanat les 
Olimpíades d’Hiver per el 2022.

- El passat 28 de febrer s’han fet votacions a Cata-
lunya per demanar la indepèndencia. Una de les 
entitats organitzadores es Sobirania i Progrés que 
té com a Director l’ actor Joel Joan.

-El sobiranisme es revalida a Catalunya en el se-
gona onada de votacions del 28 de febrer. Hi hagut 
un milió de consultants amb un 25 per cent de 
participació i un 93,5 per cent de vots favorables.

-Alex Ortega i Miro va ser un “Torchbearer” a 
Kelowna el passat dilluns, 25 de gener.

-Un pastisser de Malgrat ha guanyat el premi mun-
dial pel millor gelat del món.

-Durant tot el mes de març a la �iblioteca de 
Maple Ridge s’ ha celebrat el “WORLD CUL-
TURES MONTH”. Catalunya ha participat repar-
tin els tríptics enviats per la Generalitat amb el 
títol “Catalonia at a Glance” i donant explicacions 
de la cultura catalana.

- L´any 1949 el �aró Rothschild va cedir a la �ib-
lioteca Nacional de França el �reviari de l´últim 
Rei de la Casa de �arcelona Marti l´Huma (1395-
1410).

-L´escriptor frances J. Porcher, l´any 1950, va edi-
tar un llibre en frances per donar a conèixer aquest 
breviari tan meravellos. Dins del llibre va reprodu-
ir nou pàgines en color i la història del mateix.

El breviari original té unes mides de 351 mm x 
252 mm, 451 pàgines, 5 pintures de pàgina sencera 
i 24 de 1/2 pagina.

De la biblioteca d´aquest rei va passar a la 
d´Alfons V, El Magnànim, l´any 1420. Després 
és per el rastre d´aquest breviari fins que passà a 
mans de Charles Rosthchild.

Des d’aquí vull fer una crida a les autoritats cat-
alanes perque si es possible aquest breviari pogués 
passar a les colecciones catalanes per el gran fet de 
pertenyer a l´últim rei de la Casa de �arcelona.
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L’any passat varem tenir la sort d’aconseguir una becaria de la Generalitat (Nuria �enaiges) per nou mesos 
que ens va ajudar a promoure les activitats del Casal localment i també entre els estudiants universitaris 
de la Universitat de la �ritish Columbia (U�C) i de la Universitat de Simon Fraser (SFU). El tenir a una 
persona que es dediques plenament a promoure les activitats i la promoció de la cultura catalana ens va 
ajudar molt. Va organització i implementar noves activitats que van atraure gent nova al Casal. Per primera 
vegada varem poder organitzar un cicle de cinema català amb la col.laboracio de la U�C que va esser atés 
per un nombrós grup incloent estudiants de la universitat. El Casal també va oferir classes de català per un 
record de 14 estudiants – la majoria dels quals són canadencs!  També es va crear una pàgina a Facebook 
per conectar amb la joventut catalana que viu aquí. Una altre nova activitat que varem fer va ser un taller de 
cap grossos durant l’aplec de la Diada on els nens petits varen dissenyar els seus capgrossos i varen fer una 
petita cercavil.la.  Una de les tasques que també va fer la Nuria va esser la catalogació de tots els llibres i 
DVDs que té casal. Tots els socis del casal hi poden consultar la col.lecció de llibres i DVDs a través de la 
base de dades del Casal: http://www.casalcatala.ca/biblioteca.htm 

Gracies a la dedicació de la nostra sòcia, Angelina Miró, també varem aconseguir que la ciutat de �arcelona 
dediques unes escales (incialment varem demar un carrer!) al batalló “Mackenzie-Papineau” de les �ri-
gades Internacionals que va lluitar a la Guerra Civil espanyola en defensa de la Segona República.  Aquesta 
notícia també va conseguir atenció dels medis de prensa catalana i local. 

Per més informacio sobre les Escales dels Canadencs podeu visitar: 
http://w3.bcn.es/fitxers/home/091021npescalescanadencs.668.363.pdf 

Com sempre, la nostra editora del Xafec, Tania Colina, va completar i enviar tres edicions del Xàfec durant 
aquest any. Tots els socis reben el butlletí per correu i també es poden consultar desde la pàgina web del 
casal: http://www.casalcatala.ca/butlleti.htm 

El fet de que varem poder firmar un conveni de col.laboració amb la Generalitat de 3 anys (2008-2010) amb 
una contribució de 4.636 euros durant aquest periode també ens ha ajudat molt a poder planificar moltes 
de les activitats amb antel.lació i a poder realitzar activitats noves com el cicle de cinema i les classes de 
català.  

Ha estat per mi un gran honor d’haver estat la presidenta del Casal Català de Vancouver per aquest ultims 
tres anys i de haver treballat amb els altres membres de la Junta que estan igualment d’apasionats per 
promoure la llengua i la cultura catalana!  Jo lamentablement, no tornare a presentarme com a presidenta 
aquest any i necessitarem trobar a un nou president/a que es pugui dedicar.  Una de les tasques més impor-
tants i més immediates que cal fer aquest any es renovar el conveni de col.laboració amb la Generalitat per 
els propers tres anys.  També, haurem de mantenir l’empemta que portem amb les noves activitats que hem 
implementat.   

Fins l’Aplec de Primavera i Visca Catalunya!  

Carme Ortega i Miro  

Carta de la Presidenta
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Resum d’Activitats. 

-15 de marc 2009: Taller Crema Catalana i 
Pel•lícula 
-24 de maig 2009: Aplec de Primavera i Assemblea 
General amb renovació del càrrecs de la Junta: 
• Presidenta: Carme Ortega 
• Tresorera: Mireia Cervera 
• Secretaria: Mariana Hudson 
• Vocal Publicacions: Tania Colina 
• Vocal �iblioteca: Serrat Vilardell 
• Vocal: Montserrat Pàmies 
• Vocal: Angel Calderer 
-13 de setembre: Diada Nacional i Taller de Cap 
Grossos pels Nens 
8, 22, 29 d’octubre 2009: Cicle de Cinema Catala 
– Salvador, Amic Amat, i el coronel Macià 
25 d’octubre 2009: Castanyada - Halloween (pels 
locals) 
-6 de desembre del 2009: la Torronada 
-1 – 31 de desembre del 2009 a la �iblioteca de Ma-
ple Ridge, es van fer les següents exposicions: 
 El vial de Les Escales dels Canadencs a la 
ciutat de �arcelona. 
 Els 600 anys de la �asílica de la Mare de 
Deu de Montserrat. 
 Els 150 anys del Pla Cerdà de la ciutat de 
�arcelona. 
  
 Trobada de la Xarxa de Nord-americana a Nova 
York : 16 – 18 d’octubre de 2009   
El Casal Català de Vancouver va enviar a la seva 
presidenta i tresorera com a representants del Casal 
per participar en la trobada de casals de nord-Amèri-
ca.  També va participar la becaria que ens va enviar 
la Generalitat per compartir les seves experiències i 
tasques amb altres casals nord-americans.  

 Cicle de Cinema Català: 8 – 29 d’octubre de 2009   
Per tal de difondre la cultura catalana a Canadà i 
amb l’objectiu de facilitar als seus socis activitats 
de lleure i de trobada el Casal Català va organitzar 
un Cicle de Cinema Català a la tardor del 2009 que 
es va realitzar amb la col•laboració del Departa-
ment de Llengues Espanyola, Francesa i Italiana de 
la Universitat de la Columbia �ritànica (U�C).  

El cicle es va celebrar durant tres dijous del mes 
d’octubre i va projectar les següents pel•lícules:
• 8 d’Octubre: Salvador Puig Antich. 
• 22 d’octubre: Amic Amat. 
• 29 d’octubre: El coronel Macià. 
  
    
 Classes de Català: 22 novembre – 6 de desembre 
2008  

L’any passat es va fer un petit cicle de classes de 
català a tres estudiants des de el 22 de novembre 
fins el 6 de desembre.    

Aquest any i gracies al treball de promoció realitzat 
per la becaria que ha estat treballant amb el Casal, 
s’han realitzat classes de català de nivell bàsic per 
a 14 estudiants. Les classes s’han fet cada setmana 
des del 3 d’octubre fins al 14 de novembre amb la 
possibilitat d’extendre la sessió fins el 28 de no-
vembre.  Aquestes despeses es presentaran amb les 
despeses del proper any ja que les classes continu-
aran en gener i febrer del 2010.  
 

També es poden trobar a la pàgina web del Casal: http://www.casalcatala.ca/activitats/activititats_09.htm

Si teniu alguna pregunta sobre aquestes activitats o despeses, si us plau contacteu a: 

Carme Ortega i Miro – presidenta o Mireia Cervera – tresorera
carme@casalcatala.ca    mireia@casalcatala.ca 
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El febrer passat, la nostra ciutat va accollir a tot 
el món per celebrar l’excel.lència de l’esport. Des 
del punt de vista dels espectadors, era l’oportunitat 
d’anar a veure competicions com el patinatge 
artístic, l’esqui de fons i els partits de hockey pels 
quals fins i tot els atletes dels altres països es varen 
animar. També, les olimpíades d’hivern van donar 
l’oportunitat a les families i als amics de reunir-se 
per passar una llarga estoneta sentats al sofa mirant 
com guanyava aquella medalla d’or tant buscada.  

Es clar, cadascu té una història diferent de com van 
passar el temps durant les olimpíades. Hi havian 
aquells que van voler escarpar-se de la ciutat, i al-
tres que no volian perdre cap moment de aquesta 
celebració. Jo vaig ser del darer grup: una voluntària 
que va passar tot un any de preparació per només un 
mes de feina. Però era per una oportunitat única- 
vaig treballar amb un equip molt acollidor a Whis-
tler, i vaig poder viure la vida a la vil.la olímpica, 
cada dia veient alguna cosa diferent. Alla hi havien 
els millors atletes del món que s’entrenaven men-
tre que nosaltres, els barrufets, ens organizavem 
per ser disposats a ajudar-los en qualsevol moment. 

Era, realment, una experiència que 
mai oblidaré.  

El moment que destaca la meva 
experiència a Vancouver 2010 va 
ser durant l’assaig de la cerimo-
nia d’obertura. Una de les meves 
tasques com voluntària va ser de 
acompanyar els atletes de la seva 
casa fins el �C Place. Es clar, tota 
la logística darrera del trasllat és 
bastant complicada quan hi han 
quasi mil persones que cal moure. 
Els nostres dirigents volien fer una 
pràctica, no només de la part artísti-
ca de la’obertura, si no també del 
trasllat que nosaltres feiem. 

El dia de l’assaig ens van donar la notícia que nosal-
tres (nomes en aquell dia) seriem els portadors de 
la bandera del nostre país. Quina emoció!! Quan 
varem arribar l’estadi, ens van preparar i després, 
varem esperar..... Pensava, apressa’t i espera! * A 
entrar aquell estadi, portant el meu uniforme blau 
amb la bandera del meu país, vaig , de cop, tenir la 
pell de gallina. En cap moment dels entrenaments 
m’hagues pogut pre-
parar per l’emoció que 
vaig sentir quan jo vaig 
entrar l’estadi. Jo no era 
cap atleta, nomes una 
voluntari. Va ser amb 
aquell moment, quan 
tots els Vancouverites 
em van aplaudir, que 
vaig adonar del poder 
d’aquesta celebració. 

Encara que no era 
ciutadana del país que 
jo representava amb la 
bandera, ho vaig sentir-

La història de la barrufeta del Casal Català de Vancouver
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ho amb aquell sen-
cill acte de portar-
la. Això només era 
l’assaig. No podia ni 
imaginar com Cana-
da rebreria al món en 

el dia actual de l’obertura.  

Doncs, encara que el 
mes va passar volant, 
l’experiència que vaig 
viure em quedara sempre 
amb mi. Els olímpics te-
nen la fama de crear prob-
lemes polítics i financers. 
Es veritat- és una despe-
sa enorme que un país ha 
de fer front. Però, hi ha 
un simbolisme més im-
portant darrera d’aquest 
imatge. La pau, l’amistat 
i la mescla de cultures i 
de ideologies és la raó 
per la qual es celebren 
aquests olímpics.  

Juan Antonio Samaranch 
(1920-2010), qui, segons 
el president Jacques Rogge, va ser el president qui 
va promoure l’esperit dels olímpics durant l’edad 
moderna, va dir: 

“La nostra filosofia precedeix de la creença que l’esport 
és una part inalienable del procés educatiu i un factor 
per a promoure la pau, l’amistat, la cooperació i l’entesa 

entre els pobles.”  

Maria Ana Hudson 
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L’obra	de	Gaudí	en	perill
Josep Pérez

Si l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet aixequés el cap, no entendria que 125 anys després d’iniciar-se les 
obres del Temple de la Sagrada Família, el seus propis conciutadans, projectessin el túnel del TGV arran 
dels seus fonaments, posant en perill una de les obres arquitectòniques més admirades del món.

Resulta incomprensible aquesta decisió que no és tècnica, sinó política, que s’ha de qualificar com a 
mínim de forassenyada i temerària i que presenta una important càrrega d’obstinació i prepotència. La 
lògica i la cohèrencia assenyalen al menys tres alternatives vàlides: el Litoral, el carrer Aragó i el Vallès 
que sembla que és la solució més adequada i la que suposa menys cost econòmic i social, i que preserva 
el patrimoni arquitèctonic de l’Eixample de �arcelona. Veus d’experts assenyalen que el pas pel Vallès 
acabarà sent una realitat, potser d’aquí un temps, doncs al final la sensatesa i l’eficiència s’imposaran.

Els responsables d’aquesta decisió tenen noms i cognoms i són el signants del Consorci d’Alta Velocitat 
de �arcelona: govern català (Montilla i Nadal), govern espanyol (Zapatero i Magdalena Alvarez), ajun-
tament de �arcelona (Hereu). Aquesta iniciativa ha estat rebutjada pels ciutadans, com ho indiquen les 
enquestes realitzades i els milers de signatures recollides per la Junta Permanent en Defensa del Patrimoni 
de Catalunya. Els legítims representants del poble també s’hi han oposat. A l’ajuntament de �arcelona 
fou desaprovat l’actual projecte, al plenari del 20 de juliol de 2007 en una moció, repetida dues vegades 
més al llarg de l’any amb igual resultat desaprovatori. El que és també escandalós i decebedor és que el 
propi Parlament de Catalunya, en una moció aprovada el 17 de febrer de 2008 per 84 vots a favor i 49 
en contra, va instar de manera formal al govern espanyol a reestudiar aquest traçat i contemplar totes 
les alternatives possibles per a triar la més convenient. El Sr. Montilla, interpel·lat posteriorment per a 
conèixer la seva valoració, va respondre als parla-
mentaris, de forma succinta i apàtica, que ja havia 
traslladat al govern espanyol aquesta resolució. El 
resultat ha estat nul i les administracions han tirat 
endavant el seu projecte sense fer cas a ningú. Tot 
plegat resulta un trist i poc estimulant exemple que 
qüestiona l’actitud poc democràtica i ètica dels 
responsables implicats.

En l’àmbit internacional s’han produït reaccions 
d’estupefacció i indignació per part de person-
alitats de la cultura i l’arquitectura. Els diaris 
més prestigiosos s’han fet ressò: The Guardian, 
Le Monde, The New York Times, Neue Zürcher 
Zeitung i un llarg nombre de rotatius. De tots ells 
citarem només el comentari del professor J.Mark 
Schuster del Massachusetts Institute of Technol-
ogy (MIT) recollit en el Internacional Herald 
Tribune : “...posar en perill de manera conscient 
un Patrimoni de la Humanitat com aquest, és un 
acte de vandalisme irreflexiu”. Recentment la 
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cadena de TV alemanya (ARD–Das Este) ha presentat un reportatge entitulat “Un túnel contra el Temple” 
on el presentador diu: “És un escenari terrorífic que podria fer-se realitat. El símbol més important i em-
blemàtic de �arcelona, el temple de La Sagrada Família, pot desplomar-se“. Aquesta allau de sorpresa i 
indignació registrada a tot el món no ha tingut reflex en el nostres mitjans de comunicació, que han rebut 
“amigables suggerències” per passar de puntetes sobre aquest tema a fi d’evitar-se complicacions. Així 
mateix coneixem que determinats professionals en 
actiu, en el camp de l’enginyeria, l’arquitectura i 
l’urbanisme que han qüestionat aquest projecte, han 
estat subtilment silenciats.

En la reunió de la Unesco feta a Sevilla el darrer 
mes de juny un del temes abordats fou la possible 
afectació de la façana del Naixement, carrer Marina, 
que és la part finalitzada i declarada Patrimoni de la 
Humanitat. El representant del govern espanyol va 
dir falsament que el túnel estaria situat a 61 mts i no 
suposaria cap perill quan la distància real prevista 
és de 33 mts. Però el punt més perillós correspon 
al carrer Mallorca, façana de la Glòria, on el túnel 
estarà només a 75 cms dels fonaments. Recentment 
l’organització “World Monuments Fund”, en la seva 
reunió a Nova York, ha incorporat la gran obra de 
Gaudí a la llista mundial de monuments en perill.

Avui s’està encara pendent de la resolució de la 
Audiencia Nacional, que potser es produirà quan la 
situació sigui irreversible. A alguns personatges ja els 
comença a tremolar les cames davant la possible ar-
ribada del Sant Pare, durant la Mercè d’enguany, per 
inaugurar el Temple i que vegi directament la “gran” 
obra pública del túnel. Alguna veu malintencionada ha dit que el perill el pot experimentar el “pobre” 
túnel, que es pot malmetre, degut al pes immens dels milers de tones d’aquest edifici que tindrà 170 mts 
d’alçada.

La ministra Magdalena Alvarez, observant el moviment de protesta ciutadà, fa un parell d’anys, va plan-
tejar als Srs. Montilla i Hereu l’opció de modificar el traçat i fer-lo pel Vallès. Aquesta proposta no fou 
acceptada tot indicant que aquesta alternativa no figurava en l’agenda.

En una situació sobirana, òbviament les decisions serien únicament del govern català, i dubtem que aquest 
projecte que posa en perill una part cabdal del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya s’hagués ni tan sols 
plantejat. Tampoc el nostre govern ja no podria utilitzar, com ara, la coartada de les decisions de Madrid, 
doncs s’hauria d’actuar amb l’ètica i la fidelitat al país, indispensables i exigibles als governants d’un 
estat europeu, plenament democràtic i just.　

Publicat amb permís especial de: “ Associació Soberanía i Justicia “ y su web “ www.sij.cat”

Sagrada Familia Model www.gaudidesigner.com 2010
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Cerdà,	pare	de	la	Barcelona	sana
Òscar Montferrer

El programa de TV3 Sense ficció estrena aquesta 
nit el reportatge Cerdà, un visionari maleït, un tre-
ball que ha elaborat la productora Paral·lel 40 amb 
el periodista i cronista de �arcelona Lluís Perma-
nyer com a referència.

En aquesta producció, Permanyer fa de director i, amb els seus coneixements com a aval, actua com a 
guia dels teleespectadors en un passeig que comença en una �arcelona emmurallada i que acaba amb la 
petició que la Ciutat Comtal dignifiqui de manera definitiva el record de qui és el pare d’una de les seves 
àrees més significatives.

L’emissió d’aquest reportatge, que s’emmarca en la celebració del 150 aniversari del pla de l’Eixample, 
suposa, a la pràctica, un viatge al passat d’una �arcelona que, amb el pas del temps, no ha sabut mantenir 
l’esperit del projecte amb què Ildefons Cerdà va voler dignificar la vida dels seus habitants.

Així, de la mà de Permanyer, Cerdà, un visionari maleït reviu una ciutat tancada que s’ha de sotmetre a 
la faixa de les muralles a causa de la importància estratègica militar que se li atribuïa des del govern de 
l’època, una consideració que ja contribuïa a una tensió entre �arcelona i Madrid, que fins i tot va arribar 
a afectar la reputació del pare de l’Eixample.

El reportatge documental recorda que la combinació de la saturació d’habitants de la �arcelona vella i de 
la configuració dels seus carrers donava com a resultat una insalubritat que multiplicava els efectes letals 
de qualsevol epidèmia.

El treball segueix endavant en el temps i glossa la creació del barri de la �arceloneta i, després, el procés 
que va tenir com punt final l’establiment del Pla Cerdà, que volia una xarxa urbana en què la dignitat dels 
veïns i la millora de les seves condicions de vida fossin l’objectiu final.

A l’hora d’il·lustrar tot allò que s’explica, els responsables del reportatge han hagut de fer front a la inex-
istència d’imatges de l’època: d’Ildefons Cerdà només hi ha un parell d’imatges.

La resposta a aquesta situació ha generat una narració visual en què gravats i altres il·lustracions s’han 
tractat amb eficàcia per dotar-les de corporeïtat -cosa que atorga amenitat al relat- i s’han compaginat 
amb les seqüències en què Permanyer recorre punts significatius de la ciutat i n’explica, de cara a la 
càmera, les raons que els fan importants.

Les exposicions del periodista tenen, a més, com a complement, els comentaris els arquitectes Joan An-
toni Solans, Oriol �ohigas, Salvador Tarragó i Manuel de Solà-Morales i de l’historiador Josep Termes.

‘Cerdà, un visionari maleït’ explica les causes i el desenvolupament del pla 
amb què Cerdà va voler dignificar �arcelona
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La biblioteca del casal es posa al dia 
�iblioteca:
El Casal ha rebut les següents publicacions i revistes:
-El SAPIENS de història de Catalunya,
-El Descobrir Catalunya 
-El Cavall Fort (pels nens)
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El	sentit	del	gust
La	botifarra	amb	mongetes
Vicent Marqués

La dita popular fa: “Un porc a la post i un sac de mongetes 
al rebost”, que era la fórmula més assenyada que hi havia 
per tal de passar l’hivern. Amb mongetes (o fesols) i boti-
farra crua (també anomenada llonganissa) es prepara un 
dels plats més apreciats de la cuina catalana: la botifarra 
amb mongetes. Malgrat la gran acceptació que té no deu ser 
una menja gaire antiga, perquè no apareix als vells recep-
taris i la primera documentació que puc donar és del 1893, 
del menú d’un “Gran àpat lemosí que alcuns ciutadans 
onrats e gays fadrins de la comtal Ciutat de �archelona donen al gran Ferrovellaire e Pintor Preuat Mestre 
Jacme Russinyol”. El recull Pep Vila en Les litúrgies del menjar i, com es pot veure, estava escrit en un 
català aprovençalat. El menú era en vers i feia així: “Anroues, raures, àpit e oliuetes, / langoniça de Uich e 
altres... / Arroç ab peixos, cípies, pots, petrines / e tomàquet e ayls e taylerines, / caragols cuits a la peter-
reylada / e muscles per aiceyls qui açò no agrade. / Lom de porch e salcitges ab fesols / per fer un sostre 
mort als caragols”.

A Josep Pla li devia agradar perquè en El que hem menjat en parla en termes elogiosos:

“Sigui com sigui, aquest país ha elaborat un plat que té tot l’aspecte d’haver tingut validesa en totes les 
èpoques i en totes les comarques: és la botifarra amb mongetes. És realment important: un plat que es pot 
presentar a tot arreu en la seguretat d’obtenir moviments de comprensió unànimes i que hom pot presentar 
tothora: a l’hora d’esmorzar, de dinar i de sopar.

Per als naturals del país, el plat és una combinació tan lligada a la manera d’ésser de la gent, que no pot 
ésser més representativa i virtual. Al català li agraden les mongetes i sent la titil·lació de les botifarres: 
la seva combinació produeix una cosa tan compacta, tan sòlida, tan real i tan diàfana, que el seu resultat 
és inseparable d’aquelles dues característiques que el senyor Maragall observà en l’esperit de la gent del 
país: un esperit d’una adustesa clara.

“Les mongetes han d’ésser presentades després d’haver estat fregides, rossejades i daurades i d’haver es-
tat rossejades exactament en el greix o suc de les botifarres. La combinació és tan fascinadorament equili-
brada i perfecta i d’una tal simplicitat, que fins ara ningú no n’ha sabut explicar la causa”.
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Aplec de Primavera i 
Assemblea general
2010
Diumenge 6 de Juny

 Més d’un no m’ho entendrà, gloriós Ca-
valler. Però em feu pensar en el Quixot, que no 
veia dracs, però, a befa de molts, prenia per ge-
gants els molins de vent i per exèrcits un ramat 
d’ovelles.  Avui dia el Sancho fora ministre, 
mentre al nobilíssim foll el durien al psiquiatre i 
el rebotirien de píndoles. Vos, patró de casa i de 
mitja Europa us féu sant la follia cavalleresca.
 Ja sé que avui dia teniu feina a balquena, 
però enllestiu-nos els dracs i doneu-nos donzelles.  
�ufa, escrivint això més d’un dirà que estic sonat.  
Però, us ho prego de genolls, doneu-me la vostra 
follia.
 Demà el nostre poble farà gala. Entre tants 
de tripijocs i rucs que es fan el savi. Ep.  Amb 
perdó del ruc, una bèstia tan assenyada.  I amb 
perdó de més d’un tingut per ruc i només ho sem-
bla.
 La vostra diada mossèn Sant Jordi és un 
refrec de llum, malgrat tot. Malgrat tot, l’instint del 
poble, i no pas dels qui manen, ens fa engarlandar 
el país de llibres i roses.  El poble torna, a la seva 
manera, a la bella follia que, fa anys i panys va 
tenir l’acudit de passejar Déu pels carrers un dia de 
Corpus fins a la divina bogeria de la Patum.
 Un llibre, Sant Cavaller sou més de llança 
que de savieses, però us escau.  Gràcies a Déu 
visc voltat de llibres, m’adormo mirant-los, són 

SANT  JORDI
els amics fidels. Un per un, 
tenen carn i ànima.  Tanta 
carn en els fulls que es de-
ixen acaronar, tanta ànima 
entre línees que es deixen 
endevinar més que no di-
uen. Qualsevol llibre té una 
escalfor que mai no tindrà 
la fredor de l’internet.
 Una rosa, Cavaller de la donzella. Un 
no res de flor que al cap de poc potser serà mú-
stega.  Però fa creure en la rosa sense espines de 
qualsevol noia, de qualsevol dona que la dugui a 
les mans.  Amb la rosa a les mans, tota dona amb 
la rosa té ànima de donzella.
 No ens deixeu, Sant Jordi.
 Feu-nos un país de folls,salveu-nos del 
nostre abaltiment per ressuscitar cantant cara-
melles d’esperança. Feu-ne una pàtria escambell 
de la Pàtria eterna.
 Aviveu aquesta Església trista i corglaçada, 
que sigui un somriure a mans obertes prometent 
l’eternitat.
Us ho demano per Crist Senyor Nostre. Amén, 
Al•leluia. .

   
Josep Maria �allarín / Capellà i escriptor
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