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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	Viñas,	Ange-
lina	Miró,	Mossen	Ballarín,	Carmen	Ortega,	Carles	Roch	i	
Montserrat	Pamies.

ANUNCIS, NOTÍCIES, XAFARDERIES ....
  - El Casal Català va celebrar el dia 10 d´Abril 
el dia de Sant Jordi i la Verge de Montserrat. La 
Marianna Hudson va fer d’anfitriona en lloc de 

la seva mare. Es va fer un 
concurs de coques i tru-
ites i el guanyador se li 
va donar un certificat per 
comprar un llibre, a la sor-
tida es va regalar una rosa 
a totes les Sres i Senyor-
etes. Aquest dia coincidia 

amb el Referèndum per la In dependència celebrat 
a Barcelona, i el Casal, en esperit, s’hi ha adherit. 
En totes el referèndums celebrats a Catalunya hi 
han participat més de 886.000 catalans.

    - El dia 9 d´Abril varen venir a Barcelona més 
de 30.000 persones de la Catalunya Nord per 
veure jugar l’equip de Perpinyà l ´USAP jugar 
amb el de Tolon, a qui varen guanyar. Va fer la 
presentació al camp el Joel Joan i el Lluís Llach, 
cantautor de l´Estaca. La plaça Espanya feia 
molt goig ja que tots portaven la senyera. Aquest 
equip és el campió d´Europa i quan varen jugar a 
l´estadi de Paris nomes hi havien senyeres.

    - El 14 d´abril va fer 80 anys de la declaració 
de la República Catalana per el President Macià 

al balcó de la Generalitat i al mateix temps el Presi-
dent Companys ho havia fet a l´Ajuntament un mo-
ment abans.

    - El 13 d´abril al Parlament de Catalunya votà la 
Llei del Procés d´Independència de Catalunya. El 
President Mas no es va presentar al debat i només 
va aparèixer per dir que CiU s´abstenia, també va-
ren votar en contra el PP, el PSUC, Ciutadans, IVU. 
Aquest Llei va se presentada per el Partit SI i el 
Diputat Tony Strubell va fer un discurs excel•lent. 
El diputat Uriel Bertran va dir :¨S´h perdut la batalla 
però no la guerra¨. Davant del Parlament es va con-
centra moltes persones i cada vegada que entrava 
un polític es feina una xiulada, havien una quantitat 
enorme de banderes separatistes i va ser molt emo-
cionant.

    - El cantant Jaume Aragall ha complert 50 anys 
de vida operística.

    - El premi Príncep d´Asturias de les Arts ha sigut 
per el Director d’orquestra, Riccardo Mutti, des-
bancant al cantant Joan Manel Serrat, potser perquè 
aquest ultim és Català?

    - Josep Pique és el nou President de Cercle 
d´Economia.
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    - L´escriptora catalana Anna Maria Matute a re-
but el Premi Cervantes.

    - Julia de Jodar, Miquel Bezares i Enric Casasses 
son els Premis ¨Serra d´Or¨.

    - Pel concurs del Català del Any hi han: El Dr. 
Joan Pere Barret, Xavi Hernandez, Emili Teixidor, 
David Miret, per els castellers, i Montserrat Caballe 
esta al sete lloc.

    - A l´Acropoli d´Atenes hi ha una placa en Català 
que diu: ¨Lo castell de Cetines es la pus richa joya 
qui al mon sia¨, això ho va dir el rei Català Pere el 
Cerimoniós.

    - Anna Corbella es la primera catalana en donar la 
volta al mon amb un veler. Ha estat 102 dies naveg-
at i ha fet 46.695 km.

    - La Vanguardia.cat va sortir en Català el dia 3 de 
maig del 2011.

    - El Club de Futbol Barcelona va a la final de 
¨champions¨.

    - Ara fa 30 anys de la mort de l´escriptor Jo-
sep Pla. una de les seves obres mes conegudes es el 
Quadern Gris.

    - A Barcelona hi han vivint: 22.342 persones 
del Pakistan, 22.002 d´Italia, 17966 de l´Equador, 
15.001 de la Xina, 14867 de Bolívia, 13.847 del 
Perú i 12.612 del Marroc, això son dades d´ara.

    - Ara fa 50 anys de la mort del poeta i dramaturg 
Josep Maria de Segarra, (Barcelona 1894-1961), .

    - Ara fa 25 anys de la mort de l’escriptor, drama-
turg i poeta Joan Oliver, conegut amb el pseudònim 
de ¨Pere Quart’  (Sabadell 1899, Barcelona 1986). 
Entre d’altres obres va escriure ¨El Bestiari¨. Aquí 
teniu una mostra: ZEBRA, Pel desert corre la bra-
ma- que no et saps treure el pijama-

    - Ara també fa 750 anys de les Corts Valen-
cianes.

    - Es vol demanar a la UNESCO que la cuina cata-
lana sigui declarada Patrimoni de la Humanitat.

    - A Barcelona ciutat hi va haver el passat 9 de 
Juliol una marxa per recuperar l’ esperit de la marxa 

de l’ any passat (convocada per protestar per la sen-
tencia del Tribunal Constitucional sobre l’ Estatut 
i amb les pancartes de: “SOM UNA NACIÓ” i 
“Nosaltres DECIDIM”). Aquest any l” OMNIUM 
CULTURAL (“llengua, cultura i país”) fa 50 anys, 
els fundadors varen ser: Felix Millet, Lluís Carulla, 
Joan Cendros, Pau Riera i Joan Vallbe,actualment 
la seva President es Muriel Casals. Te 25.000 so-
cis.

    - A mort l’ escriptor Miquel Pairoli.

    - Les Nacions Unides han obert una ofi-
cina a València, s’ encarregarà de l’enllac 
entre Nova York i Europa.

    - Els INDIGNATS de Barcelona per protestar 
contra els capitalisme i els polítics han estat acam-
pats quasi un mes a la Placa Catalunya.

    - El grup de Solidaritat Catalana va presentar una 
Llei per la Independència al Parlament de Catalu-
nya, el mes d’ abril, aquesta llei no va passar degut 
a l’ abstenció del grup CiU.
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    - La sardana mes cotitzada del mon es la pintada 
per Henri Matisse a Cotlliure.

    -El CACAOLAT de la Granja Viader creat el 
1871 esta a punt de deixar-se de fabricar perquè l’ 
empresa madrile-
nya Clesa la havia 
comprat i el va ven-
dre a Ruiz Mateos i 
aquest ha fet fallida 
i ara el Vichy Català 
el vol comprar però 
el judici sembla ser 
que el volen portar a 
Madrid.

    -L’ Hospital de Nens de Barcelona celebra aquest 
any el seu 125 aniversari, el va fundar el metge 
Francesc Vidal i Sor Mercedes Viza.

    -El dia 7 de juliol a la seu de l’ UGT hi va ha-
ver un debat sobre el CAPITALISME per Salvador 
Giner (President de l’ Institut d’ Estudis Catalans), 

la xerrada va ser molt interessant i va ser moderada 
per Arcadi Oliveres (President de Justícia i Pau).

    -El Club de Futbol Barcelona ha guanyat 16 títols 
amb FUTBOL, FUTBOL DE SALA, HOQUEI, 
HANDBOL i BASQUET.Felicitats campions!!!!La 
Masia de Can Barca tanca les portes desprès de 32 
anys. Els empleats que varen aconseguir donar con-

tinuïtat al Club durant la Guerra Civil varen ser:

    Rosend Calvet(secretari general),Josep Olive 
(cobrador), Manuel Bassols (comptable), Josep 
Farre ( meritori), Josep Cubelles (conserge del local 
social), Josep Pujol(Dependent), Maria Pellegero ( 
encarregat del material) i Angel Mur ) atleta i mas-
sagista). Això esta tret de la revista de can Barca 
num 50.

    - Xavier Trias es el nou alcalde Barcelona. Des de 
aquí li desitgem molta sort.

    -Segons l’ opinió del C.E.O. un 42,9 per cent 
dels catalans votarien “ SI” a la independència de 
Catalunya.

    -L’ Estatut votat per el Parlament de Catalun-
ya continua igual i lo curiós es que el President de 
Catalunya, Artur Mas, a pactat amb el P.P. per tirar 
endavant el pressupost de Catalunya quan el P.P. va 
ser el que va demandar al Tribunal Constitucional 
per que no s’ aproves el nostre  Estatut.

    - Felicitats als bascos per l’ èxit del grup BILDU, 
prohibit fins dos dies abans de les eleccions munici-
pals i que ha tret mes de 100 alcaldes a tot el País 
Basc.

    -Se ha fet un homenatge a Pere Balsells al Pa-
lau de la Generalitat. Balsells es resident als estats 
Units d’ Amèrica i creador de la BECA BALSELLS 
que ha contribuït a finançar els estudis de Postgrau 
de 90 joves catalans i 24 projectes d’ innovació a 
Califòrnia.

    -El Dr. Broggi en les seves memòries reconstrueix 
l’ambient intel.lectual que va fer possible a Catalu-
nya l’ aparició de figures cabdals de la medecina 
catalana com: erl Dr. Barraquer, Dr. Puigvert, Dr. 
sarro, Dr.Uriach i Dr. Dexeus.

    A E. U. d’ Amèrica els metges catalans se han fet 
famosos entre ells: es va fer molt conegut el 1928 
el Dr. Francesc Duran i Reynols (L’ Institut enco-
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logic de Barcelona porta el seu nom), la Dra. Do-
lors Canals el 1941va treballar amb el creixement 
i desenvolupament infantil, el Dr. Jordi Canals im-
munoleg i epidemiòleg va descobrir el virus Lassa 
treballant amb Duran, el Dr. 
Jordi Folch en el camp de l’ 
hematologia, el Dr. Ignaci 
Vives amb l’ ortopèdia i va 
aconseguir un mètode per 
corregir el peu var, el Dr. 
Antoni Grinon  va ser neu-
rocirujà, el Dr. Jaume pi-Su-
nyer va ser historiador de la 
medecina i Director medic 
de Winthrop, el Dr. Jordi 
Valls pediatra i especialista 
en alcoholisme, el Dr. Da-
vid Cardús en el camp de la biomatemàtica, la fi-
siologia, la medecina recuperativa i la Nasa, el Dr. 
Valentin Fuster cardiòleg conegut arreu del mon, el 
Dr. Trueta a Anglaterra amb la seva especialitat de 
curar les ferides de Guerra i per ultim el Dr. Mon-
taner a  Vancouver especialista de la Sida.

    - Des de el Casal Catala de Vancouver volem donar 
les gracies al Sr. Xavier Tudela per la seva donació 

del fantàstic llibre: “La 
Nissaga Catalana del Mon 
Clàssic”.Dins d’ aquest 
llibre hi han les biografies 
de 165 personatges impor-
tants de la cultura Català. 
Moltes gracies Xavier per 
pensar en el Casal Català 
de Vancouver i tot lo mil-
lor per la teva germana au-
tora del llibre.

    -Tornen mes papers de 
Salamanca entre ells: documents de UGT, PSUC, 
POUM, ERC i els de la familia Cambo.

    -Mort a Barcelona el periodista Català Carles 
Sentis als 99 anys. Ell propicia la tornada del Presi-
dent Josep Tarradellas a Catalunya.

    -Joaquim Maria Puyal serà el pregoner de les 
FESTES de la MERCE. Aprofitem para felicitar a 
totes les Merces del Casal.

    -El Dia de la Diada el Parlament de Catalunya 
donara la Medalla d’ Or al entrenador del C.F. Bar-
celona, PEP GUARDIOLA. Felicitats PEP per tota 
la teva feina ben feta!!!!.

    -Artur Mas, President de la Generalitat, diu: “ 
Espanya no vol acceptar Catalunya tal com es. La 
vol dòcil i pagana” .

    -El manlleuenc Joan Viladomat( 1885-1940), 
compositor de mes de 700 obres entre elles: fuman-
do espero, el vestit d’ en Pasqual, la sardana repub-
licana, la sardana Catalunya plora etc.Se’l recorda 
ara quan fa 125 anys de la seva mort.

- LA CIUTAT INVISIBLE del barri de Sants
 (www.laciutatinvisible.coop) 

ha publicat un llibre titulat: “Les Cooperatives Ob-
reres de Sants” (autogestió proletària en un barri 
de Barcelona ,1870-1939) per Marc Dalmau i Ivan 
Miro. 

“Les cooperatives obreres de Sants. Autogestió proletària en un barri 
de Barcelona (1870-1939)”  La Ciutat Invisible edicions 2010
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Benvolguts amics i amigues,

Ens plau adreçar-nos a vosaltres per informar-vos d’alguns canvis que s’han produït a la junta. 
Com ja sabeu, durant l’Aplec de primavera es va nomenar com a presidenta a la Montserrat 
Medialdea, com a vicepresident continua l’Àngel Calderer i com a tresorera la Mariana Hud-
son, i el càrrec de secretària ha quedat cobert aquests últims dies amb la incorporació de la 
mataronina Teresa Casas.

Bé, dit això, manifestar-vos també que en aquesta nova etapa la junta es compromet a trebal-
lar amb molta il•lusió i ganes pel Casal i els seus membres, al mateix temps que ens agradaria 
sentir les vostres veus amb noves propostes i activitats, ja que un dels objectius d’aquesta nova 
junta és la participació activa dels seus membres. Així doncs, animeu-vos, participeu i gaudiu!

Ens agradaria i esperem de tot cor poder correspondre al respecte que ens mereixeu.
Moltes gràcies a tots i totes. Rebeu una cordial salutació.

La Junta 2011

Aquest llibre històric i molt interessant ens parla 
de com de be que funcionaven les cooperatives de 
totes classes gestionades pels treballadors fins el 
1939, quan varen ser tancades per la Dictadura de 
Franco. 

Jo crec que tal com esta el mon avui dia les co-
operatives serien una solució per aturar les crisis 
econòmiques i de treball, tal com deia Micaela 
Chalmeta : “ Cooperar es assecar en les seves fonts 
el capitalisme dominador”.

Carta de la Presidenta



EL XÁFEC DE VANCOUVER Agost 2011

7

Internacionalitzar el fet nacional català

El diputat Toni Strubell presenta un recull de 35 entrevistes en anglès a personalitats que narren les pe-
culiaritats identitàries de Catalunya

Jordi Pujol, un dels entrevistats, recorda que una possible sortida és la independència

22/07/11 02:00 - BARCELONA - MARC BATALLER

Catorze d’octubre del 2002. L’ara diputat de Solidari-
tat, Toni Strubell, vola cap a Salamanca i coincideix 
amb un periodista de Boston. Xerren i el nord-americà 
li reconeix que és un fan de la causa nacional catalana, 
però que coneix poques causes tan mal defensades 
com la catalana.

Aquesta és la gènesi de What catalans want, un llibre 
que recull 35 entrevistes que Strubell ha fet a person-
atges destacats de la política, l’economia i la cultura 
catalana, que expliquen les peculiaritats identitàries 
del país. Tots els textos estan escrits deliberadament 
en anglès, perquè l’objectiu de What catalans want és difondre a tot el món aquella realitat catalana que 

enamorava el periodista de Boston. “El nostre gran 
drama és que som una nació discriminada i volem una 
pàtria lliure”, va emfatitzar Toni Strubell ahir durant 
la presentació del llibre a la seu de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) a Barcelona.

Un dels entrevistats és l’expresident de la Generalitat 
Jordi Pujol, que ahir també va ser present a l’IEC. Amb 
l’espontaneïtat que el caracteritza, Pujol va admetre 
que no li acabava d’agradar el seu “interviu”, perquè 
era massa crític i potser 
s’hauria d’haver “com-
pensat” amb aspectes 
positius. “La resta sí que 
estan molt bé”, va afegir 
l’expresident, que va 
tornar a defensar la inde-
pendència com una de les 

possibles sortides a l’encaix entre Catalunya i Espanya, que ha “fracassat”.

Altres persones que apareixen a la publicació són José Montilla, Moisès 
Broggi, Joan Solà, Germà Bel, Joan Laporta, Alfons López Tena, Eliseu Cli-
ment i Vicent Sanchís.

L’expresident Jordi Pujol va ser un dels mestres de cerimònies en la pre-

Picture: Tony Strubell from “What 
Catalans Want
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Entrevista a Arseni Pacheco
El professor emèrit per la University of Bristh Columbia (UBC) Arseni Pacheco viu a Vancouver des de fa 
40 anys. Fins al 1997 va exercir al departament de Hispanic and Italian Studies de la UBC on va introduir 
els estudis de Català. La seva activitat professional ha recorregut Alemanya, el Regne Unit, EUA i Ca-
nadà.

Què enyora?
Les pedres, la sensació de caminar pel carrer i sentir 
la història. Però la història pot ser un llast que pesa 
i que faci sentir que “estem a la tornada de tot”. Als 
nord-americans no els hi passa això, no estan a la 
tornada de res, i això els fa avançar.
Se sent del Canadà?
Després d’alguns anys fora de Catalunya perds la 
connexió amb l’entorn professional i social, el que 
t’hi uneix, principalment, és la família. A més,  la 
burocràcia del nostre país tampoc ajuda. Arribes a 
tenir un sentit d’estranger a casa teva, acabes no sent 
d’allà, però tampoc del país d’acollida.  En la meva 
consciència em sento ciutadà del món.
Com són els canadencs?
La societat canadenca és, en principi, liberal, oberta 
i generosa. Les seves arrels es troben, encara, en la 
difícil convivència de la tradició anglosaxona i la 
cultura francesa del Quebec. Aquestes arrels, però, 
han estat enriquides  i essencialment transformades 
per una constant i molt diversa immigració i, darre-
rament,  per un esforç força sincer de recuperar els 
valors de les First Nations, és a dir, dels pobles indí-
genes del Canadà. És una societat realment multicul-
tural,  la qual procura controlar i superar  la seva di-
versitat amb  una  rigorosa  i  indiscutible  imposició 
de la  llei.  En aquest context podríem filosofar una 
mica sobre el fet que l’estudi de la llei es fa a casa nostra en unes facultats que es diuen “de dret,” en tant 
que al món anglosaxó es diuen “de llei”, nomenclatura que indica una visió prou diferent i interessant de 
concebre l’organització de la societat;  però d’això ja en parlarem una altra estona.
Què diferencia els canadencs dels ciutadans d’Estats Units?
Els EUA han muntat una societat de caràcter hegemònic i fins i tot  imperialista, s’afirmen a ells mateixos 
i són, abans i pel damunt de tot, americans. Ésser canadenc, en canvi,  no te  un caràcter  exclusiu. Canadà 
va néixer acceptant la diversitat del Quebec,  als EUA no hi te cabuda cap Quebec.  Parlant d’una manera 
molt general podríem dir que el ciutadà canadenc vol alhora assimilar, comprendre i compartir la cultura 
dels emigrants. El nord-americà demana l’assimilació  incondicional. 
Com va començar l’experiència a l’estranger?

El 1957 vaig anar a treballar a Glasgow per finalitzar la tesi doctoral més tranquil•lament, ja que a Catalu-
nya la vida era més dura i la feina em deixava poques estones per treballar-hi.  Després de dos anys , em van 
oferir una posició permanent a St. Andrews, també a Escòcia, on  vaig romandre  10 anys. Des d’aquesta 
universitat, em van sorgir varies ofertes per anar a treballar a Nord Amèrica de manera temporal. Vaig pas-
sar tres mesos a la universitat de Pittsburgh, una experiència professional molt positiva, pel que vaig decidir 
repetir aquest tipus d’estades cada 4 anys. 
El 1968, després d’altres ofertes, vaig acceptar venir a la UBC temporalment, durant un any, i al 1970 vaig 
tornar per quedar-m’hi definitivament. Contràriament a la societat tancada i força classista del Regne Unit, 
Vancouver m’oferia una societat oberta, una encisadora diversitat cultural  i un món ple de possibilitats per 
als meus fills. 
Com va ser la seva feina per introduir el Català a la universitat?
A St. Andrews vaig aconseguir integrar el català en els estudis hispànics com a assignatura obligatòria 
alternativa al portuguès, i va funcionar molt i molt bé, fins i tot després de la meva partida cap al Canadà. 
A Vancouver,  no vaig  tenir la mateixa fortuna, vaig aconseguir mantenir el català  en el programa durant 
molts anys, però  quan em vaig jubilar es va suprimir  l’oferta  perquè no hi havia algú altre per impartir 
l’assignatura 
Tot i això, els estudis catalans no han estat totalment absents de la UBC.  Fa un parell d’anys  el  Departa-
ment va invitar el professor Jaume Subirana,   qui va fer un curs d’estudis  catalans centrat  sobre la història 
de  Barcelona. 
Creu que les llengües ja no tenen tanta importància?
En els nous plans d’estudi, mirall del món actual, els estudis humanístics han deixat de tenir la importància 
que els hi era pròpia com a eix de la formació universitària. Com a conseqüència es tendeix a considerar les 
llengües independentment de la seva realitat  cultural  i fins i tot de les literatures que els hi donen person-
alitat i vida. El sentit pragmàtic del món actual veu les llengües com un instrument dels estudis econòmics 
i empresarials, com a eines per apropar-se als mercats  internacionals. 
Per semblant raó, en el món dels estudis hispànics, on generalment s’insereix l’estudi del català,  han  cres-
cut exponencialment  els estudis hispanoamericans en detriment dels  estudis peninsulars, i particularment 
del català; afavorint, però, l’estudi del portuguès, avalat  per la importància econòmica de Brasil.  Això 
explica, també, una curiosa paradoxa: al Canada, país oficialment bilingüe, l’estudi del castellà comença a 
superar l’estudi del francès en moltes  universitats .
Menysprear el fet que la llengua és sobretot un vehicle de cultura per conèixer el món en el qual et relacio-
nes, un veritable suport per entendre la història, comporta una concepció dels estudis universitaris fàcil de 
comprendre i d’acceptar en països com  Canadà i els EUA,  on no existeix un sentit profund ni de la història 
ni de la tradició. El que és realment trist i preocupant, però, es que Europa, les senyes d’identitat de la qual 
són precisament  la pròpia història i tradicions, està  copiant  el model nord-americà.
Com és la presència del català a les universitats de Nord Amèrica?
Doncs m’atreveixo a dir que, dins comprensibles limitacions, és  prou significativa. L’existència i vitali-
tat de la NACS (Nord American Catalan Society http://www.nacs-catalanstudies.org/), una associació de 
professors estudiants i professionals en l’àrea de la llengua i cultura catalanes, és  des de l’any 1978, una 
mostra evident d’això, i obvia referència de  la presència del català al món universitari.
Entrevista: Nuria Beinages
Vancouver, 2009

Foto: Nuria Beinages
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nadà.

Què enyora?
Les pedres, la sensació de caminar pel carrer i sentir 
la història. Però la història pot ser un llast que pesa 
i que faci sentir que “estem a la tornada de tot”. Als 
nord-americans no els hi passa això, no estan a la 
tornada de res, i això els fa avançar.
Se sent del Canadà?
Després d’alguns anys fora de Catalunya perds la 
connexió amb l’entorn professional i social, el que 
t’hi uneix, principalment, és la família. A més,  la 
burocràcia del nostre país tampoc ajuda. Arribes a 
tenir un sentit d’estranger a casa teva, acabes no sent 
d’allà, però tampoc del país d’acollida.  En la meva 
consciència em sento ciutadà del món.
Com són els canadencs?
La societat canadenca és, en principi, liberal, oberta 
i generosa. Les seves arrels es troben, encara, en la 
difícil convivència de la tradició anglosaxona i la 
cultura francesa del Quebec. Aquestes arrels, però, 
han estat enriquides  i essencialment transformades 
per una constant i molt diversa immigració i, darre-
rament,  per un esforç força sincer de recuperar els 
valors de les First Nations, és a dir, dels pobles indí-
genes del Canadà. És una societat realment multicul-
tural,  la qual procura controlar i superar  la seva di-
versitat amb  una  rigorosa  i  indiscutible  imposició 
de la  llei.  En aquest context podríem filosofar una 
mica sobre el fet que l’estudi de la llei es fa a casa nostra en unes facultats que es diuen “de dret,” en tant 
que al món anglosaxó es diuen “de llei”, nomenclatura que indica una visió prou diferent i interessant de 
concebre l’organització de la societat;  però d’això ja en parlarem una altra estona.
Què diferencia els canadencs dels ciutadans d’Estats Units?
Els EUA han muntat una societat de caràcter hegemònic i fins i tot  imperialista, s’afirmen a ells mateixos 
i són, abans i pel damunt de tot, americans. Ésser canadenc, en canvi,  no te  un caràcter  exclusiu. Canadà 
va néixer acceptant la diversitat del Quebec,  als EUA no hi te cabuda cap Quebec.  Parlant d’una manera 
molt general podríem dir que el ciutadà canadenc vol alhora assimilar, comprendre i compartir la cultura 
dels emigrants. El nord-americà demana l’assimilació  incondicional. 
Com va començar l’experiència a l’estranger?

El 1957 vaig anar a treballar a Glasgow per finalitzar la tesi doctoral més tranquil•lament, ja que a Catalu-
nya la vida era més dura i la feina em deixava poques estones per treballar-hi.  Després de dos anys , em van 
oferir una posició permanent a St. Andrews, també a Escòcia, on  vaig romandre  10 anys. Des d’aquesta 
universitat, em van sorgir varies ofertes per anar a treballar a Nord Amèrica de manera temporal. Vaig pas-
sar tres mesos a la universitat de Pittsburgh, una experiència professional molt positiva, pel que vaig decidir 
repetir aquest tipus d’estades cada 4 anys. 
El 1968, després d’altres ofertes, vaig acceptar venir a la UBC temporalment, durant un any, i al 1970 vaig 
tornar per quedar-m’hi definitivament. Contràriament a la societat tancada i força classista del Regne Unit, 
Vancouver m’oferia una societat oberta, una encisadora diversitat cultural  i un món ple de possibilitats per 
als meus fills. 
Com va ser la seva feina per introduir el Català a la universitat?
A St. Andrews vaig aconseguir integrar el català en els estudis hispànics com a assignatura obligatòria 
alternativa al portuguès, i va funcionar molt i molt bé, fins i tot després de la meva partida cap al Canadà. 
A Vancouver,  no vaig  tenir la mateixa fortuna, vaig aconseguir mantenir el català  en el programa durant 
molts anys, però  quan em vaig jubilar es va suprimir  l’oferta  perquè no hi havia algú altre per impartir 
l’assignatura 
Tot i això, els estudis catalans no han estat totalment absents de la UBC.  Fa un parell d’anys  el  Departa-
ment va invitar el professor Jaume Subirana,   qui va fer un curs d’estudis  catalans centrat  sobre la història 
de  Barcelona. 
Creu que les llengües ja no tenen tanta importància?
En els nous plans d’estudi, mirall del món actual, els estudis humanístics han deixat de tenir la importància 
que els hi era pròpia com a eix de la formació universitària. Com a conseqüència es tendeix a considerar les 
llengües independentment de la seva realitat  cultural  i fins i tot de les literatures que els hi donen person-
alitat i vida. El sentit pragmàtic del món actual veu les llengües com un instrument dels estudis econòmics 
i empresarials, com a eines per apropar-se als mercats  internacionals. 
Per semblant raó, en el món dels estudis hispànics, on generalment s’insereix l’estudi del català,  han  cres-
cut exponencialment  els estudis hispanoamericans en detriment dels  estudis peninsulars, i particularment 
del català; afavorint, però, l’estudi del portuguès, avalat  per la importància econòmica de Brasil.  Això 
explica, també, una curiosa paradoxa: al Canada, país oficialment bilingüe, l’estudi del castellà comença a 
superar l’estudi del francès en moltes  universitats .
Menysprear el fet que la llengua és sobretot un vehicle de cultura per conèixer el món en el qual et relacio-
nes, un veritable suport per entendre la història, comporta una concepció dels estudis universitaris fàcil de 
comprendre i d’acceptar en països com  Canadà i els EUA,  on no existeix un sentit profund ni de la història 
ni de la tradició. El que és realment trist i preocupant, però, es que Europa, les senyes d’identitat de la qual 
són precisament  la pròpia història i tradicions, està  copiant  el model nord-americà.
Com és la presència del català a les universitats de Nord Amèrica?
Doncs m’atreveixo a dir que, dins comprensibles limitacions, és  prou significativa. L’existència i vitali-
tat de la NACS (Nord American Catalan Society http://www.nacs-catalanstudies.org/), una associació de 
professors estudiants i professionals en l’àrea de la llengua i cultura catalanes, és  des de l’any 1978, una 
mostra evident d’això, i obvia referència de  la presència del català al món universitari.
Entrevista: Nuria Beinages
Vancouver, 2009

Foto: Nuria Beinages
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 PATUM
 
 Era la meva primera Patum d’arribat a 
Queralt.  
L’aire que puja de la plana refregant el faldar de 
carrasques et porta els sorolls d’avall fins i tot 
per sentir els lladrucs d’un gos o les botzines dels 
camions per la carretera de Pitues.

Aquell dijous, amb el sol menut de primavera i els 
pollancres repuntats de verd novell,  no calia pas 
parar l’orella a terra per sentir el so del tabal, que 
un fill de Berga, a aital hora, sent encara que sigui 
a Chiquinquirá.  Els sons de l’anunciada Patum, 
arribaven nets i senties la tremolor de la ciutat.
Era dimecres, la boira feia mar plana fins a Mont-
serrat solcant-la com un veler,amb la barqueta de 
Sant Llorenç del Munt i la gran nau del Montseny.  
A la tarda va estritllar. A la fosca la ciutat flame-
java sense cremar com l’esbarzer del Sinaí. Era el 
cercavila.

El dijous al migdia, amb el cel agrisat i l’aire 
lleuger sonava la música dels Turcs i Cavallets.  
Senties la cridòria patumaire a plaça, l’espetec de 
les guites, el palmejar amb els nans nous després 
dels vells.  I els gegants.  Entremig un silenci que 
aquietava fins els faigs de l’obaga i el carrascar del 
solei.  Solemne i quiet, com una melodia gregori-

ana, havia arribat el so del ball de l’àliga, l’àliga de 
l’Evangeli.

Ja vesprejava quan vaig passar davant de la Mes-
tressa de Queralt. Somreia complaguda i l’oreneta 
es delia per baixar a la ciutat d’una sola volada.

Ja era vespre i plovisquejava, però hi  hauria 
Patum. La meva mare era al balcó de ca la Maria 
Francesa, just a tocar les guites. Jo era al balcó 
de cal Ros. Hi vaig veure els primers salts.  Fins 
que no vaig poder més. Vaig baixar a plaça, amb 
la gent.  No en tenia prou.  Vaig saltar els plens 
amb el Joan de cal Ros. Els plens, a foc de fuets i 
la gent de plaça voltant sota la nuvolada plana de 
fum a mig aire enrogida pels fuets.

La gent era ja a la gresca del Vall. Assegut a terra 
sentia del silenci de la pólvora i de la vidalba 
trepitjada a la plaça deserta. La boira de la pólvora 
s’anava desfent.

I ho vaig entendre. Tant i més que els Pastorets, el 
vell poble cristià d’allà temps, xarbotant la joia de 
Déu feia ballar els dimonis.
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Amics i amigues i antics escoltes,
 
Em plau acompanyar-vos  l’article mensual aparegut el divendres 25 de març  en diferents setmanaris co-
marcals. Acompanyo la versió publicada al històric setmanari L’Eco de Sitges que aquest mes celebra el 
125è aniversari. Sempre ha estat en mans de la Família Soler i s’editat en català, excepte en l’època fosca 
del franquisme que trampejava de forma bilingüe a base d’incorporar algun poema en català i algun text 
inofensiu.
 
Salutacions. Josep Pérez Franco
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Aplec de Primavera 2011


