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ANUNCIS, NOTÍCIES… 

 

Aquí teniu aquest document històric per l’aprovació de la declaració de sobirania del poble català, 

que el Parlament de Catalunya va aprovar el Gener del 2013. De ben segur que quan el llegiu 

aquest document haurà estat sotmés a canvis per aconseguir el màxim consens entre els partits 

polítics. 

Proper calendari d’activitats del casal 

1- Sant Jordi, el 21 d’abril al centre grec (4500 Arbutus St, Van-

couver) 

2- L’aplec de estiu, 7 de juliol a Hume Park (598 Fader St, New 

Westminster) 

3- La Diada Nacional, 15 de setembre a casa de la familia Hud-

son -Viñes(9050 Cameron St, Burnaby) 

4- La Castanyada, 27 d’octubre al centre grec (4500 Arbutus St, 

Vancouver) 

5- La Torronada, 8 de desembre al centre grec al centre grec 

(4500 Arbutus St, Vancouver) 

Com ja sabeu actualmente estem organitzant el tercer Festival de Ci-

nema Català, per aquest motiu encara no us podem dir amb precisió 

ni les dates ni la ubicació, esperem però, informar-vos ben aviat so-

bre aquest event. 

EL XÀFEC!!!  de Vancouver esta publicat pel Casal Català de Vancouver (CCV). Ni EL XAFEC!!! ni la Junta Directiva 
del CCV comparteixen necessàriament les opinions expressades en els articles signats.  La nostra adreça és: 

    Box 2152 Station Main Terminal. Vancouver, B. C. 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, Mossen Ballarin, Mariana Hudson I Montserrat Medialdea. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE  

SOBIRANIA DEL POBLE CATALÀ 

 

Declaració de Sobirania del poble català 

D’acord amb la voluntat expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament 

de Catalunya acorda declarar la sobirania democràtica del poble de Catalunya com a subjecte polí-

tic i jurídic iniciant el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir com a plasmació del dret a 

l’autodeterninació dels pobles, i fer efectiva la voluntat de constituir Catalunya en un nou Estat dins 

el marc  Europeu d’acord am els principis següents: 

Sobirania 

El poble de Catalunya té, per raons de ligitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic 

sobirà. 

Legitimitat democràtica. El procés de l’erxercici del dret a decidir serà escrupolosament demo-

cràtic, garantint especialmente la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles a través de la delibe-

ració i diàleg en el si de la societat catalana amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui 

l’expressió majoritària de la voluntat popular. 

Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la socie-

tat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es 

promogui la seva participació en el procés.  

Diàleg. S’apostarà pel diàleg i la negociació amb l’Estat español, les institucions europees i el con-

junt de la comunitat internacional. 

Europa. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment 

els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la soli-

daritat entre els diferents territoris de la Unió i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 

Legalitat. S’utilitzaran de tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 

l’exercici del dret a decidir. 

 

 

Parlament de Catalunya, gener de 2013 
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QUÈ HAN PENSAT, DIT I ESCRIT, DE NOSALTRES ELS 
CATALANS ? (I CATALANES ES CLAR…)  

 

Tants segles de convivència i de ésser presents a la història política de Europa, per força han 
deixat un bon grapat d’escrits i comentaris, a voltes negatius, sobre la gent de la nostra nació.Heus 
aquí uns petits exemples: 

 

Catalunya és un dels països més fertils del món, i dels més afortunadament situats.Tan proveïda 
de bells rius, rierols i fonts com en són mancades la vella i la nova Castella, produeix tot allò que 
convé a les necessitats dels homes… 

Catalunya, en resum, pot prescindir de l’Univers sencer, i els seus veïns no poden prescindir 
d’ella… (VOLTAIRE, 1751) 

 

Si yo fuera señor de toda España, y me precisara escoger los diferentes pueblos de ellas por 
criados mios, haria de los catalanes mis mayordomos. (JOSE CADALSO,militar i escriptor. 1793) 

A València gairebé que no es parla l’espanyol, però tothom l’entén, mentre que a Barcelona gairebé 
tothom parla català i pocs entenen l’espanyol. Això em va fer prendre la ciutat de biaix. A més, les 
catalanes són grasses, grosses,curtes, mal fetes (…)  però, que Déu el guardi de Catalunya i dels 
catalans! Són la gent més aborrida del món (…)  els catalans em semblen francesos roïns, una 
mica toscos i amb un gran desig de guanyar diners. (PRÓSPER MÉRIMÉE 1835 – carta a 
Stendhal) 

Estoy por fin fuera de la España; como sabéis, nosotros somos americanos, y los barceloneses, 
catalanes; podemos, pues, murmurar a nuestras anchas de los que están allí en Montjuich con sus 
cañones apuntados sobre la ciudad (…) así son todos los catalanes; otra sangre,  otra estirpe, otro 
idioma. No se hablan con los de Castilla sino por las troneras de los castillos (…) no sé que cosa 
de grandioso y atrevido hay en esta raza a quien tuvieron los reyes de España con el cuchillo que 
servía en la mesa pendiente de una cadena para que no pudieran armarse. Todas sus empresas 
respiran grandeza. (DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, escriptor i polític. President de la 
república Argentina 1811) 

Barcelona, la ciutat industrial més gran d’Espanya , la història de la qual registra més lluites de 
barricades que qualsevol altra ciutat del món (FRIEDRICH ENGELS, filòsof i polític, 1873) 

Els catalans no han oblidat encara els seus vells costums. El record de la llibertat dels temps antics 
viu a la seva imaginació (…) Catalunya ha conservat fins avui dia les seves tendècies separatistes 
tradicions històriques difícils d’esborrar … (LEV TROTSKI, polític i teòric, 1917) 

Perros catalanes! No sois dignos del sol que os alumbra! (CORONEL AYMAT, gobernador militar, 
catedral de Tarragona, 1/1939)         RAMON GUINOVART 

En aquest número del Xàfec donem la benvinguda a uns nous col·laboradors, ells són el Ramon 

Guinovart, un tortosí que viu a Barcelona i la seva filla l’Enya. Esperem que la seva col·laboració 

sigui ben profitosa i desitgem que aquest recull del “Què han pensat dels catalans a través de la 

història” us agradi. 
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QUÈ HAN PENSAT, DIT I ESCRIT, DE 
NOSALTRES ELS CATALANS ?  

(I CATALANES ES CLAR…) - 2 

 

Lèrida no es catalana en grado máximo. En realidad incluso nuestra propia habla no es más que 
una especie de dialecto situado entre el castellano y el catalán. (EDUARDO AUNÓS,exministro de 
justícia,1948) 

El catalán era la criatura más triste  y miserable que Dios crió (…) son los catalanes el ladrón de 3 
manos. ( FRANCISCO  de QUEVEDO, escritor ) 

 

Marca tierras, hace planes / y aunque sea en un establo / al fin por arte del diablo / hace de las pie-
dras panes. ( GREGORIO de SALAS, versos referents als catalans. Segle XVIII ) 

 

The catalans are neither french nor spaniards, but a distinct people in language, costume, and hab-
its; indeed, their roughness and activity are enough to convince the traveller that he is no longer in 
highbreed,  indolent Spain. (…) they have no reason to love their neighbours.( A HANDBOOK FOR 
TRAVELLERS IN SPAIN – RICHARD FORD. LONDON – 1882) 

 Catalán, gallego y burro negro, para molerlos. 

 

El catalán, si no la ha hecho, la hará.  (DICCIONARIO DE REFRANES, ADAGIOS Y PROVER-
BIOS. JOSE MARIA SBARBI. MADRID 1922 ) 

 

Los catalanes son hombres pérfidos y malvados, que se llaman cristianos, pero que son peores 
que los infieles. ( W.  SCHASCHECK noble bohemi segle xv ) 

 

Si se pueden encontrar mujeres hermosas en todas partes de España,por cierto las hay más aquí 
que en cualquierotro lugar; pocas se pintan, y parece que los tarritosde colores concluyen en esta 
ciudad … (NICOLAS POPIELOVO noble polonès,1485 a l’arribar a Barcelona ) 

 

Los catalanes son más inclinados a fiestas, bailes y alegría que ninguna gente de España. ( ENRI-
QUE COCK holandès 1584 ) 

Es pues, Barcelona,  la ciudad de España que mas desmiente las imputaciones de algunos es-
critores extranjeros, empeñados en divulgar nuestra desidia, abandono, pereza, falta de indus-
tria y otras gracias con que nos favorecen; y lo mismo puede decirse de la mayor parte del Prin-
cipado. ( ANTONIO PONZ, secretario de S. M.. en el llibre VIAGE DE ESPAÑA 1788) 
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A VOLTES AMB LA INDEPENDÈNCIA 

 

 A través de mecanismes democràtics, gràcies a la majoria en el congrès ens estan com es-

tampant una certa Espanya franquista per sobre de l’Espanya democràtica, és a dir, hi està en les 

diputacions per sobre dels ajuntaments petits, la prepotència de dictar les lleis d’horaris comer-

cials, l’amnistia fiscal, la llei de costes que permet ara amnistiar els mamotretos, la llei de l’avorta-

ment, ara la de manifestacions, la llei d’educació, la cartilla sanitària cotitzada per contra del dret 

de la salut, és a dir, estem tornant molts anys enrere, gràcies a mecanismes democràtics. S’ha 

d’estar molt alerta perquè cada vegada que obren la boca tornem a tres dècades enrere. 

     Patrícia Gabancho 

  

 És una nació que fa molts segles que existeix, que té una identitat pròpia, una cultura pròpia, 

que té una llengua propia, que té unes institucions recuperades, que vol fer el seu camí, que vol 

seguir sent en el futur i que vol progresar i per això es demanen instruments, instruments d’estat. 

  

 La meva terra Catalunya, la meva parla, el català, el meu desig, la llibertat. 

  

 Des de fa 500 anys els catalans hem estat uns imbècils, es tracta doncs de deixar de ser ca-

talans? Noooo…, es tracta de deixar de ser imbècils. 

     Joan Sales 

 I és que ser català equivaldrà a tenir les despeses pagades a tot arreu allà on hom hi vagi 

perquè bastarà i sobrarà que sigui català perquè la gent el tingui a casa seva o li pagui la fonda, 

que és el millor obsequi que se’ns pot fer als catalans quan anem pel món, i comptat i debetut val-

drà més ser català que milionari. 

     Francesc Pujols 

 

Origen: Estat espanyol i Estat català 

   Espanya Catalunya 

Bandera  1.785  1.050 

Corts  1.834  1.192 

1er president 1.823  1.359 

1a constitució 1.812  1.283 
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La mort d’Anna Lizaran colpeix el món del teatre i la cultura 
 Barcelona 11de gener 2013 
 
La mort sobtada inesperada d’Anna Lizaran, a qui els problemes de salut la van separar dels esce-
naris fa només tres mesos, ha colpit el món del teatre i el de la cultura, que encara no es fan a la 
idea d'aquesta pèrdua. 
 
Ningú s'esperava aquest desenllaç i són molts els que, consternats i amb un nus a la gola, s'han 
vist incapaços de recordar-la públicament.  
 
La xarxa, però, s'ha omplert de missatges de condol. Institucions culturals, teatres, companys i es-
pectadors han expressat la seva tristesa per aquesta sentida desaparició. 
 
Des del compte de Twitter del Teatre Lliure, del qual va ser fundadora i on va fer el gruix de les se-
ves quatre dècades de dedicació total al teatre, s'han mostrat trastornats i li han desitjat que des-
cansi en pau. 
 
El Teatre Nacional de Catalunya, on des d"Escenes d'una execució" el nom d'Anna Lizaran ja s'es-
perava amb candeletes cada temporada, ha lamentat profundament la pèrdua. "Una notícia desola-
dora i un honor haver-la tingut al TNC".  
 
El president de la Generalitat, Artur Mas, agraeix a Lizaran el seu "compromís decisiu per crear un 
teatre més excel·lent" i considera l'actriu, a qui qualifica de "persona vital, compromesa i generosa", 
d’ambaixadora única" de la cultura catalana. 
 
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha qualificat Anna Lizaran d'"enorme, 
gegantina, extraordinària, generosa, compromesa i vital". En declaracions a Catalunya Ràdio ha as-
segurat que és impossible escriure la història del teatre sense explicar el seu paper interpretatiu. 
 
Visiblement emocionat, el director Ventura Pons, amb qui Lizaran va treballar en cinc pel·lícules, ha 
recordat davant les càmeres de TV3 la figura "esplèndida" d'una de les grans del teatre contempo-
rani. Una actriu única, diu, que ho feia tot un pelet gran i que deixa a la memòria la interpretació 
dels grans papers del teatre. Una pèrdua molt gran, ha conclòs. 
 
El director teatral Joan Ollé ha exaltat la feina i la personalitat de Lizaran i el seu punt subversiu: 
"Era una persona que s'ho prenia tot molt seriosament, però que ningú ho hauria dit perquè ho feia 
tot fàcil". "Era massa nena per morir-se", ha lamentat 
Ollé. 
 
La també actriu Sílvia Bel ha qualificat la notícia de la 

mort de Lizaran de "tristíssima" i ha destacat que amb 

ella desapareix "el talent i el coratge d'una vida sence-

ra dedicada al teatre. La trobarem a faltar". 

 

L'escriptor, guionista i autor teatral Albert Espinosa ha 

escrit en el seu twiter: "Demà serà un honor trepitjar el 

seu últim escenari. Gràcies per tot". 
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El doctor Moisès Broggi ha mort als 104 anys. Reconegut per la seva tasca professional, Broggi ha 

destacat per la seva implicació en la lluita per les llibertats i el país. Va treballar fins als 80 anys, va 

publicar diversos llibres i va rebre nombrosos premis, entre els quals la Creu de Sant Jordi i la Me-

dalla d'Or de la Generalitat. 

 

Broggi va morir en la matinada del 31 de desembre del 2012 a casa seva al barri del Putget de Bar-

celona, rodejat de la seva família, tal com desitjava. 

 

Una vida dedicada a la medicina i el país 

 

Nascut el 1908 a Barcelona, a l'Eixample, es va llicenciar en Medicina, amb l'especialitzat en cirur-

gia, a la Universitat de Barcelona, i es va formar amb els germans Trias i Pujol. Va exercir a l'hospi-

tal Clínic de la capital catalana durant la República, en el primer servei d'urgències de 24 hores 

de tot l'Estat. La guerra civil la va viure a primera línia de foc com a cirur-

già de les brigades internacionals. Allà, Broggi va participar en la presa de 

decisions que van permetre salvar moltes vides, com ara la instal·lació de 

quiròfans mòbils i hospitals de campanya. Broggi també va ser testimoni 

d'importants avanços en el món de la medicina, com la introducció de 

l'anestèsia.  

 

La seva experiència mèdica sobre la medicina i la relació entre metge i 

pacient, que considerava que s'està perdent, es va materialitzar l'any 

2001 amb la publicació de la primera part de la seva autobiografia, 

"Memòries d'un cirurgià", que va completar el 

2005 amb "Anys de plenitud", dos èxits editorials. 

A més, Broggi havia presentat a l'octubre l'obra 'La necessitat de ser 

útil' (Edicions 62), fruit de les converses sobre el sentit de la vida amb Teresa 

Pous 

 

El 27 de febrer del 2010, Broggi va 

assistir a la inauguració de l'hospi-

tal de Sant Joan Despí que porta el 

seu nom.  

 

Compromès fins al final amb Catalunya, amb més de 100 

anys Moisès Broggi va ser candidat a senador per ERC 

a les eleccions generals del 2011. 

Moisès Broggi, cirurgià i humanista, mor als 104 anys. 
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Cap a l'any 1932, i no l'erro, les Corts Republi-
canes de Madrid votaven l'Estatut de Catalu-
nya, entremig d'un bon vitricoll perquè en 
aquelles corts ningú no s'aguantava els pets i 
sortien com sortien, la cremor de la guerra ja 
estava cantada. 

 

El fet és que s'hi feia protagonista un energu-
men que li deien el Royo Vilanova que no se 
n'aguantava cap i els engegava com li sortien. 
Entre d'altres filigranes dialèctiques el tal 
senyor va sortir en dues dites que es feren fa-
moses. 

 

Mierda para el Estatuto. 

 

Muera Catalunya. 

 

Fou llavors que es va alçar el José Antonio.  

Per dir-ho tot, el seu nom sencer era José An-
tonio Primo de Ribera i Sáez de Heredia, 
marquès d'Estella. Nogensmenys però fundant 
la Falange amb José Antonio ja passava. El 
xicot era un gran orador i va respondre al 
Royo Vilanova amb un discurs que els falan-
gistes catalans feien sortir quan va entrar el 
Franco i que després va desaparèixer dels 
ajuntaments. 

 

El minyó feia un elogi de Catalunya, polit i 
sincer, dient al Royo que no podia dir “muera 

Catalunya” perquè Catalunya era una part 
d'Espanya. Tant se val després d'aquest elogi 
va venir el que en podríem dir el “tío Paco con 
las rebajas”, el xicot va acabar dient que vo-
taria contra l'Estatut perquè quan una part 
d'Espanya es vol separar val més lligar-la curt. 

 

Els polítics d'ara no tenen res de l'afecte sincer 
que tenia el José Antonio per Catalunya, si 
gosessin més d'un sortiria amb els del Royo 
Vilanova. 

 

Però potser que s'ho pensin. 

 

El problema de Catalunya no el resoldran a 
garrotades, com més ens piquin més sepa-
ratistes faran i ho entendreu. Si hem de ser 
espanyols a base de garrotades, per aquesta 
no hi passaria ni la madreMaravillas. 

 

Jo penso que mestre Rajoy va tenir un error 
dels grossos, havia d'acceptar el pacte fiscal 
per començar i havia d'acceptar de tractar-nos 
com a persones i no a garrotades com les que 
donaria a un gos que vol fugir. 

A les bones només hi ha una sortida, deixar el 
garrot. 

Els catalans sempre diem que “parlem-ne”. 

 

Mossèn Ballarín  

José Antonio 

23/02/13 02:00 - JOSEP M. BALLARÍN  
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THE NEW YORK TIMES 
 

The Opinion Pages 

SPANISH PRISONERS 

 
On Sept. 11, hundreds of thousands of people took to the streets of Barcelona calling for Catalonia’s 
independence from Spain. Artur Mas, the Catalan prime minister, reacted by dissolving the regional 
Parliament and calling for elections on Nov. 25, which will likely strengthen his party’s position. Cat-
alonia’s Parliament, which represents an autonomous region the size of Belgium in Spain’s north-
east corner, has overwhelmingly supported holding a referendum on independence despite the 
Spanish Constitution’s ban on secession. So in addition to its economic woes, Spain now faces a 
deep constitutional crisis.  
 
History can follow a capricious path, sometimes meandering slowly for decades only to accelerate 
abruptly and take a vertiginous turn. The immediate cause of Catalonia’s sudden outbreak of seces-
sionist fever is so-called fiscal looting. The region accounts for about one-fourth of Spain’s exports. 
But for every euro Catalans pay in taxes, only 57 cent is spent in the region. Before taxes, Catalonia 
is the fourth richest of Spain’s 17 autonomous regions. After taxes, it drops to ninth — a form of 
forced redistribution unparalleled in contemporary Europe.  
 
For a society suffering the acute pain of budget cuts and a deep recession, the burden of fiscal 
transfers, which cripple the Catalan economy’s ability to compete globally, is unacceptable. Unable 
to draw on its own tax base, the Catalan government recently went through the humiliation of being 
forced to ask Madrid for a bailout. Americans know well that an unfair taxation system can easily ig-
nite calls for independence.  
 
But money isn’t the only cause of secessionist sentiment. We Catalans have long been attached to 
our distinct identity and never accepted the loss of national sovereignty after being defeated by the 
Spanish monarchy in 1714. For three centuries, Catalonia has striven to regain its independence. 
Most attempts to establish a state were put down by force. The “Catalan question” was a major cat-
alyst of the Spanish Civil War in the 1930s, and Gen. Francisco Franco’s dictatorship harshly re-
pressed Catalan culture.  
 
At the core of Catalonia’s unique identity is the Catalan language, which is distinct from Spanish.  
 
Since the re-establishment of Spain’s democracy in 1977 and Catalonia’s autonomy in 1979, Cata-
lan has been revived in the region’s schools. However, a recent ruling by Spain’s Constitutional 
Court threatens this policy. To most Catalans, our language is a red line. If the current system of au-
tonomy can’t guarantee protection of it, independence is the only solution.  
 
The independence movement is not driven by hatred of Spain. Catalan nationalism is civic and cul-
tural, unlike the ethnic nationalism that has so often plagued Europe. Indeed, most of the two million 
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Spaniards who migrated to Catalonia in the 1960s and ’70s are today fully integrated and many of 
them have embraced secessionist ideals.  
 
The growth of the secessionist movement is also a reaction to a renewed wave of Spanish national-
ism. When Catalonia passed a more far-reaching autonomy law in 2006, some political parties and 
media outlets unleashed a fierce anti-Catalan campaign that included a boycott of Catalan products. 
This campaign caused an emotional rift, and many Catalans concluded that only independence 
would protect them. Once mutual trust was lost, other possible solutions, like a federal state, lost 
their appeal. The fact that the Spanish government is now seeking to curb the powers of autono-
mous regions by blaming them for the economic crisis doesn’t help.  
 
Opponents of secession often argue that Catalan independence doesn’t make sense in a globalized 
world where state sovereignty is progressively being eroded. However, the opposite is true: it has 
never made more sense — at least for small European nations. Europe’s common market and its 
increasing move toward greater political union enhances the viability of small countries. Small states 
are more competitive and tend to react faster to global economic challenges. Catalonia has a popu-
lation of just over 7.5 million. Twelve current European Union members, including Ireland and Den-
mark, have smaller populations.  
 
Although secession sounds drastic, it doesn’t need to be. The European Union’s internal borders 
are already blurred and its citizens cross them in order to travel, work and emigrate without visas. 
Spaniards and Catalans would continue to be members of a community of nations, and the most im-
portant economic and cultural links would be preserved.  
 
Unfortunately, the Catalan demands for self-determination have so far been met with threats and 
contempt by the Spanish government. This attitude differs starkly from that of the British prime min-
ister, David Cameron, who has been negotiating with Alex Salmond, Scotland’s first minister, over a 
scheduled 2014 referendum on Scottish secession from the United Kingdom.  
 
Spain’s Constitution may not permit regions to secede, but the principles of democracy and justice 
necessitate finding a political solution to Catalonia’s demands. In a world where deep-seated nation-
al grievances often lead to violence, Catalans offer the example that peaceful change is possible.  
 
Denying Catalans the right to self-determination would be an affront to the democratic ideals that 
Spain, and Europe, claim to embrace.  
 
Ricard González is the former Washington correspondent for El Mundo and the Catalan magazine El Temps. Jaume Clotet is a nove list and 

former political editor of the Catalan newspaper Avui.  

 



 12 

 

El XÀFEC DE VANCOUVER                                                                                                          Abril 2013 

Torronada  

2012 

Diumenge, 2 de desembre  
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El diccionari de la Real Academia Española de la Lengua canviarà el significat de la paraula “referéndum”, 

però és que en Màrius Serra a la columna de la Vanguardia del dia 28 de gener ens explica que no será la 

única paraula que canviarà en aquest diccionari, altres paraules com autodeterminación, autogobierno, con-

sulta popular, estado, estado de derecho, estado federal, estado de excepción, plebiscito, parlamento, sobe-

ranía, són paraules que també canviaran el significat, i no sabem si és que és una casualitat que passi justa-

ment ara això. 

Màrius Serra: No pas, no pas, no ho sembla pas una casualitat, de fet arran d’aquesta primera idea sobre el 

referéndum, un grup de lingüistes, autors d’un estudi que ja fa anys ha sortit i que está molt silenciat, s’ha 

dedicat a buscar les paraules que podien ser susceptibles, com a conceptes una mica abstractes en el món 

de la política de tenir algún canvi o una relació amb l’actualitat més immediata, i en efecte tota aquesta llista 

crida molt l’atenció que justament es vagi adequant a la doctrina imperant, estado, autodeterminación, sobe-

ranía… però algunes d’elles poden tenir conseqüències jurídiques perquè dieu és només un diccionari, si 

però és el diccionari de referència que qualsevol tribunal espanyol va a acollir-se quan un concepte és una 

mica complex, no? … A ver qué dice el diccionario de la Academia… això està previst que sorti en paper el 

2014, curiosament també, i tantes, tantes casualitats, comencen a ser i a semblar ja, una mica, fora de lloc. 

El 21 de febrer va ser el Dia Internacional de la Llengua Materna, i per aquest motiu us expliquem algunes 

curiositats de la nostre llengua, el català.  

Sabeu quina és la paraula més llarga que tenim i que trobaríem al diccionari? És ANTICONSTITUCIONAL-

MENT, té 22 lletres i contràriament podríem pensar que és molt difícil de pronunciar, però realment no ho és. 

Ara, hi han paraules que no es troben al diccionari, com les fórmules químiques que no són tan fàcils de pro-

nunciar, com per exemple tetrabromofluoresceina. 

I la que conté més “i”? INDIVISIBILÍSSIM, és a dir molt indivisible, imposible dividir-ho. 

I la paraula més curta que conté les cinc vocals o pentavocàlica? OUAIRE, el que trafica am ous. No hi ha 

cap paraula en català que contingui les cinc vocals per ordre. 

I la paraula més curta que conté la “ç” i la “l·l”? FAL·LAÇ 

Com borden els gossos en català? BUP,  BUP! El guau, guau pertany al castellà. 

Altres paraules sembla que ens enganyin pel significat, és a dir, sembla que siguin barbarismes però no ho 

són, per exemple “camiller”. El que porta una camilla? Doncs no, és un cantant de caramelles! 

Segons l’informe del 2012 de la Plataforma per la Llengua, el català el parlen 10 milions de persones a tot el 

món, és una de les 100 llengues més parlades del món, la catorzena més parlada a la Unió Europea, la vui-

tena més activa a internet.  

El 78 per cent dels residents a Catalunya parlen el català, tot i que els filòlegs Màrius Serra, Pau Vidal i Jo-

sep Maria Albaigès opinen que aquestes dades són una mica enganyoses ja que per a fer aquest informe 

s’ha preguntat a la gent si sabia parlar en català, però tothom sap que després, a l’hora de la veritat, l’exerci-

ci de fer-ho fa variar a la baixa aquests indicadors. Tenim un mal costum molt nefast i és que passem molt 

ràpidament al castellà quan veiem que l’altre persona ens parla en castellà, i això no ho hauríem de fer, per-

què després els primers en criticar-nos-ho són aquells que volen aprendre a parlar en català. 

Hi han més de 7.000 estudiants que estudien català a l’estranger. I és en el món de la justícia que es pro-

SABIES QUE… 
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dueix un veritable drama, ja que només un 14 per cent de les sentències es redacten en català i només un 

1,5 per cent de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es redacten en llengua catala-

na. 

Un altre tipus de curiositats són les tan habituals expressions duals, com baliga-balaga (persona poc seriosa, 

que no té formalitat en res), ziga-zaga, xino-xano, sense solta ni volta… 

Les parts del cos solen ser paraules més curtes, més primàries en qualsevol llengua, però en el cas del ca-

talà ho és extremadament, fins i tot monosilàbiques: cap, peu, nas, ull, pit, cul. 

Molta gent creu que la cibada és la cebada en castellà, però no és així, la cebada en català és l’ordi i la ciba-

da en castellà és la avena, és una mala jugada perquè realment cebada i cibada s’assemblen molt, però cal 

anar en compte! 

Peculiaritats d’algunes paraules: 

Xerinola: ho diem creient que és una paraula molt nostre però en realitat té els seus origens a Itàlia. 

Onofre: és un nom egipci, l’únic nom de persona que ens a arribat de l’antigor, això vol dir que té uns 5.000 

anys. 

Guardiola: és aquell objecte que s’utilitza per a estalviar diners, però es diu així perquè és un influx de guar-

dar sobre la base lladriola, que ve de lladre, és a dir que dintre de guardiola hi hauria un lladre. 

 In Memoriam  

 

 
 

El Casal ha rebut la trista noticia de la mort , el passat dia 2 de 
febrer , a Barcelona, del Sr. Tomàs Bartrolí. Ell va ser el primer 
fundador de les trobades de catalans residents a Vancouver.   
El  seu entusiasme es feia encomanadís i els aplecs a la seva 
casa-cabana  al bell mig del bosc de Maple Ridge eren tot un 
esdeveniment per a grans i petits . 
En Tomàs havia nascut a Claravalls, Lleida el 1914. Havia sigut 
d'aquella generació de Mestres de la República, capdavanters 
en les noves corrents pedagògiques, que després del 39, es van 
exiliar per Europa i les amèriques. Un cop a Vancouver, va en-
senyar a la UBC, juntament amb l'anyorat  Arseni Pacheco. 
Va ser un gran estudiós de les exploracions de la costa Nord del 
Pacífic d’aquells vaixells espanyols, que sortint del port de St. 
Blas, a  l' estat mexicà de Nayarit, reseguien i cartografiaven 
aquestes costes entre el 1774 i el 1776, uns tres anys abans de 
les exploracions del Captain Cook . 
Descansa en Pau amic Tomàs i gràcies per tot lo que vas fer 
per unir-nos. 
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Ens plau anunciar-vos l’obertura del bufet d’advo-
cats de Victor Alfonso, consoci del Casal i fill d’en 
Jesús Alfonso, antic president del Casal. En Victor 
us pot ajudar en qualsevol assumpte legal que us 
calgui, i a mes, us pot atendre en Català, Anglés o 
Castellà. 

SANT JORDI 
 

Ja s’acosta, és ben aprop, i com cada any us animem a venir i 

a viure amb nosaltres aquesta diada tan assenyalada per als 

catalans. Ho podeu fer o bé participant al 3er concurs de 

truites i/o coques o llegint un petit fragment o text com a 

mostra de la nostra literatura. 

Com sempre i com és tradició farem un potluck, això és, que 

tothom ha de portar quelcom per menjar i compartir.  

Dia: 21 d’abril del 2013 

Hora: De 12 fins a les 4:30 

Lloc:  Greek Cultural Center 

 4500 Arbutus Street 

 V6J 4A2 Vancouver 

 

Gràcies a tothom per avançat. 

Us hi esperem!!! 
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