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A n u n c i s , N o t í c i e s ,	
Xafarderies...
-- Veniu tots a la Torronada el dia 4 de desembre 
a la Seu del Casal. Hi haurà una bossa amb sorp-
reses per cadascun i cadacuna dels assistents.

- Desitjem bona salud als nostres consocis: 
germans Segales, Arseni Pacheco i Montserrat 
Anglada.

- Felicitats a l’Oriol i a la Tresa pel neixament de 
la seva filla Mariona.

- ICANN ha aprovat definitivament la proposta del 
domini CAT per la comunitat lingüística i cultural 
de parla catalana a l’internet.

- Sembla que a la fi, després de més de vint anys 
de gestions, el botí de guerra conegut com els 
“Papers de Salamanca” seran a Catalunya per 
Nadal.

- Dues turistes catalanes, Lidia i Rosa, varen 
visitar la Seu del Casal el mes d’agost. Els va 
agradar molt i ens van felicitar per com de bé el 
tenim muntat.

- Moltes gracies al M.H. Sr. Benach per enviar al 
Casal les fotos de la recepció oficial al Parlament 
de Catalunya a tots els participants a la Trobada 
dels Casals Catalans d’arreu del món.

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:	Anna	Maria	Vinas,	
Angelina	Miró,	Ballarin,	Elia	Robles	
i	Carles	Roch.

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

- A Catalunya tenin la nostra llista de Schindler. De 1939 a 
1944 la suïssa Elizabeth Eidenbenz, infermera, va salvar 
la vida a 597 nadons fills de dones embarassades dels 
camps de refugiats republicans al Sud de França. 
Pau Casals enviava diners per les mares. Aquesta infer-
mera se li hauria de donar la Creu de Sant Jordi!.

- El Dr. Moisés Broggi i Vallés ha publicat les seves 
memories amb dos llibres. Aquest metge de quasi 
100 anys ha format part del grup de metges contra 
la guerra nuclear. Durant la guerra Civil va formar 
part de les Brigadas Internacionals i l’escriptor Hem-
ingway parla d’ell en el seu llibre “For whom the bell 
tolls”. El Dr. Broggi diu: “El futur de la humanitat és 
ben negre si continua emmirallada en el material-
isme i s’ oblida de l’espiritualitat”.

- Deu pobles catalans (Blanes, Canet de Mar, Lloret, 
Mataró, Palafrugell, Sta. Coloma de Farnés, Sitges, 
Tossa de Mar i Vilanova i la Geltrú) han fet realitat el 
Forum de Municipis Indians per poder així divulgar 
el passat cubà a Catalunya.

- El dia 30 de setembre el Parlament de Catalunya 
aprovà per una majoria del 90 per cent el nou Es-
tatut de Catalunya. El dia dels Difunts va entrar a les 
Corts per la seva aprovació, esperem que tot sorti 
bé. El rei li va dir a Pasqual Maragall : “a mi no em 
convences”, referint-se al Estatut. Cal comentar que 
el rei no es ningú per discutir el que els representats 
escollit pel poble han decidit?

- Del 12 al 14 d’octubre, a tot Catalunya, va ploure 
amb ganes, fins i tot causant la mort de varies 
persones. La línea del Metro de la Sagrera en va 
inundar així com part l’Empordà.

- Santiago Calatrava és l’arquitecte del Palau dels 
Arts de la ciutat de València.

- El Premi Planeta l’ha guanyat la mallorquina Maria 
de la Pau Janer.

- El 2006 serà el 125 aniversari del naixement del 
pintor Pablo Picasso.

- L’arquitecte Enric Miralles guanyador del Premi 
Stirling per el seu edifici del Parlament escocés.



EL XAFEC DE VANCOUVER Desembre 2005

3

- La Universitat de Chicago ha creat la catedra “Joan 
Coromines” en honor a l’insigne fil.lòleg català.

- Els mossos d’esquadra es converteixen en la poli-
cia de BCN. Els seus origins es remontan a l’any 
1719, quan eren coneguts com els sometents.

- A la commemoració dels 200 anys de la Batalla 
de Trafalgar varen estar presents 200 soldats del 
Voluntaris catalans amb l’uniforme de l’época.

- Felicitats a l’Angel Calderer i familia per el naixe-
ment del seu segón net. Moltes felicitats Sr. Avi i 
Sra. Avia!!!!.

- A Madrid s’han manifestat mes de deu mil persones 
contra l’estatut de Catalunya i demanant també la 
dimisió del President del govern espanyol José Luís 
Rodriguez Zapatero. Cal dir que uns quant, al final, 
van cantar el ‘Cara al Sol’ o ja es sobreenten??

- Cordial felicitació del Casal de Vancouver a la 
Sra. Merce Serra (Vda. del Sr. Nebot), ara residint 
a Barcelona, pels seus 92 anys! Un bon “Per Molts 
Anys!”

IN	MEMORIAM

- A l’escriptora Isabel-Clara Simó, el 
nostre més sentit condol per la mort 
en accident de trafic del seu fill, Xavier Dalfo i 
Simó, als 35 anys

-Francesc Santanach, nascut a San Juan de les 
Abadesses, el 25 de Juny de 1912.

Descansin en pau.

Compromis del Primer Ministre Espanyol José 
Luís Rodriguez Zapatero

L’Estatut ja és a Madrid i cal aconseguir que 
s’aprovi sencer, tal com el va votar el Parlament 
de Catalunya. Zapatero s’hi va comprometre 
i hem de difondre les seves paraules perquè 
tingui present que Catalunya li exigeix que, com 
a demòcrata, compleixi.

Mireu el video on s’hi va comprometre a la 
seguent adreça:
http://www.esquerra.org/nouestatut/videozp.php

Televisió de Catalunya Internacional (TVCi)

Ja fa un parell d’anys que la Corporació Catala-
na de Radio i Televisió (CCRTV, que inclou TV3, 
el Canal 33 i Catalunya Radio entre d’altres) va 
endegar el project de TVCi que emet per satel.
lit. Malauradament per nosaltres, les ones no ar-
riben al nostre racó de món. Però gràcies a la
Internet ara podem tenir-hi access.

Podeu trobar informació a la  pàgina web :www.
tvcinternacional.com com també a la pàgina 
www.3alacarta.com.

Si utilitzeu banda petita (és a dir, linia telefònica) 
per connectar-vos a la Internet, o no teniu un 
especial interés en la qualitat d’imatge, us po-
deu connectar de franc.

Si us interessa una millor qualitat d’imatge, i 
teniu banda ample (ADSL) aleshores cal pagar 
una petit canon anual. La Generalitat a traves 
del Casals subvenciona la meitat del cost de 
subscripció als membres dels Casals, per tant 
el cost és de nomes 37.70 Euros a l’any.

La programació es força semblada a la que fan 
TV3 Catalunya, i a més a més hi teniu dues 
modalitats: en directe, és a dir, el que retrans-
meten en aquell moment, i a la carta, per veure 
programes ja retransmesos.

Pels aficionats al futbol cal dir que n’hi ha poc. 
Els drets a veure els partits de Lliga no els te 
la CCCRTV, tanmateix, retransmeten alguns 
partits de la Eurolliga.

Per a més informació contacteu al Carles (util-
itzeu l’adreça electrònica del Casal o bé truqueu 
al 604-709-9161).
Animeu-vos a veure-la!
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Reaccions	espanyoles	al	projecte	del	nou	Estatut	per	Catalunya:

El passat dia 4 de Novembre, l’Avui va publicar la següent notícia :

L’Assemblea de Madrid va posicionar-se ahir en contra de l’Estatut català, en un debat monogràfic 
plantejat pel PP. El ple de la cambra va aprovar només amb els 57 vots a favor dels populars 
una resolució que insta el govern central a “recuperar el consens constitucional”. A més a més, 
rebutja la definició de Catalunya com a nació i que el Parlament català “fixi unilateralment un límit 
de solidaritat dels catalans amb la caixa comuna de tots els espanyols”.
La presidenta de la comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va demanar als socialistes “valentia” 
per sumar-se a les tesis populars crítiques amb el nou marc d’autogovern de Catalunya. El portaveu 
del PSOE a l’Assemblea de Madrid, Rafael Simancas, va trobar fora de lloc i de temps el debat. 
En aquest sentit, va recordar que l’Estatut és ara a les Corts. És per això que els socialistes van 
optar per fer un debat alternatiu sobre les polítiques d’habitatge d’Aguirre.
El portaveu d’IU a la cambra madrilenya, Fernando Marín, va demanar respecte perquè el Congrés 
exerceixi la seva feina d’esmenar l’Estatut. 
Com podeu veure, Espanya no canvia. Fins i tot el portaveu de IU (hereus del Partit Comunista 
d’Espanya) parlen « d’esmenar l’Estatut ». 
El detall mes irònic és quan la Senyora Aguirre diu que el Parlament Català no pot fixar la « soli-
daritat dels catalans amb la caixa comuna de tots els espanyols ». Per contra estic segur que ella 
veu molt lògic que el Parlament Espanyol sigui qui fixa la solidaritat dels espanyols, per exemple, 
amb els afectats pel terratremol del Pakistà. La senyora Aguirre no es pas beneita. El que passa 
es que ella sap que la Comunitat de Madrid, malgrat tenir un nivell de vida mes alt que Barcelona, 
i no parlem mes alt que Tortosa, o Lleida o Sort, reb cales d’aquest fons de solidaritat.
Potser seria hora de dir les coses clares i substituir « fons de solidaritat » per tribut feudal.
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Sembla que els redactors del projecte del nou estatut no han oblidat els catalans i catalanes que 
vivim fora del País (si us plau, reciteu sentidament els verdagerians versos de Dolça Catalunya/
Patria del meu cor/Quan de tu s’allunya/d’enyorança es mor/....).  Doncs be, el projecte diu el 
següent:

Article 13. Les comunitats catalanes a l’exterior
La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i 
culturals amb les comunitats catalanes a l’exterior i els ha de prestar l’assistència necessària. Amb 
aquesta finalitat, la Generalitat, segons que correspongui, pot formalitzar acords de cooperació 
amb les institucions públiques i privades dels territoris i els països on es troben les comunitats 
catalanes a l’exterior i pot sol•licitar a l’Estat la subscripció de tractats internacionals sobre aquesta 
matèria.
 
D’altra banda, també es reconeix la condició política de catalans als qui resideixen a l’exterior. 
Específicament, es diu:

Que diu el projecte del nou Estatut sobre els Catalans que vivim fora de Catalunya?
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Article 7. La condició política de catalans
2. Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per aquest Estatut els ciutadans de l’Estat 
residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs 
descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol•liciten, en la forma que determini 
la llei.
 
Poc que esta pas malament, eh?

Carles Roch

      Mare de Déu mitjancera,
      feu que tots els catalans,
      tant polítics com votants,
      tinguem molta més trempera.

      I que a les properes eleccions
      el Pesoe i el Pepé
      perdin tots els seus escons
      o quasi tots, pel nostre bé.

      A Madrid, els aeroports.
      I els papers, a Salamanca.
      I si aquí no ens fotem forts
      no tindrem ni la Petanca.

       A Madrid, els cinturons
      i autopistes gratuïtes.
      Aquí paga per collons,
      que qui es queixa és victimista.
 

      Sobre Piqué i Maragall
      hi ha l’Aznar i el Zapatero:
      un falangista al capdavall
      i un aspirant a torero.

      Estem cecs si no veiem
      que ens estafen cada dia
      i si a més va i els votem,
      som masoques, jo et diria.

      Mig milió de signatures
      reclamàven seleccions.
      ¿Catalanes? ¡Mano dura!
      ¡Viva España y de las JONS!

      Aquí estem cosits a impostos
      i allà ténen subvencions.
      Ens munyeixen ben ansiosos,
      ens exprémen fins al fons.
 

      I menteixen i ens insulten
      Razón, COPE i ABC.
      Si a Madrid així s’ho munten
      no hi tindrem mai res a fer.

      I a l’Espanya imperialista,
      la que ens buida la cartera,
      per si ens queda poca vista
      han fet una gran bandera.
 

      L’any 2005 en fa trenta
      que esperem tornar a ser grans.
      Mare de Déu de l’Empenta,
      empenyeu els catalans!

      ORACIÓ A LA MARE DE DÉU DE L’EMPENTA
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EL	PICASSO	A	GÓSOL
 
Ja m’ho veia venir .
 L’any que ve en farà cent de l’estada del pintor a Gósol.
 Ens caldria ficar l’olla gran dintre de la xica, però no tenim cap olla prou gran per a aquest 
festot.  I ja m’ho veia venir, tot cap a l’olla barcelonina, on hi celebraran amb platerets el pas del 
Picasso amb una visita a Gósol, d’aquelles de passa que t’he vist.  Així mateix m’ho olorava en 
un diari.  Ai, la mare.
 Ens hi haurem d’avesar, entre els ecologistes que no ens tenen per animals protegits, 
els francesos que fiquen Gósol a Andorra i els d’ací baix que s’obliden del bressol del cubisme, 
acabarem disfressats de contrabandistes, amb els dos capellans amb sotana d’ala de mosca,  
trabuc, llatinorums i tresillo.
 Més val deixar-ho, gent.  I que Déu hi faci més que nosaltres.
 El cas és que, arribat a París, el jovençà Picasso no tenia ni una mala corda per penjar-se 
d’una biga.  Amb el Quim Sunyer havien arribat a sopar partint-se una patata, escalfant-se poc o 
molt cremant dibuixos seus a l’estufa.  Tot i no saber res de quartos m’esborrona pensar la mil-
ionada perduda per culpa dels hiverns a París.
 Però vet ací que, de patac, li va tombar la sort.  La sort es deia Gertrudis Stein, jueva, 
nordamericana, banquera amb banc que rajava sol sense que s’hi hagués d’amoinar.  Tot i la 
germana que li portava la contrària i trobava que aquell pintorot feia les dones garrelles la dita 
Gertrudis li va comprar un quadro per cent-cinquanta francs.  No sé si en va tocar més de calents 
però en va tenir prou per tombar a Barcelona.  No anava pas sol duia la Fernande Olivier, el seu 
primer amor més o menys durador.
 A Barcelona no va fer més que veure família i amistats, entre aquestes en Reventós, metge, 
que deuria sentir-li algun mal buf a la freixura, de prou mala ganya per enviar-lo a Gósol.
 Llavors, de Guardiola a Gósol hi havia ben bé set o vuit horasses de camí.  La parella les 
va fer a cavall de mules no sé pas si de bona xarranca.
 En aquelles, Gósol era enllà del món.  Vaquers i vaques, “poeles” (estufes) i mestresses, 
contrabandistes i carrabiners, hort menut i neu grossa.  Cases recloses.
 El Picasso i la Fernande s’hi van trobar a ple.  Posaven a cal Tampanada, on el vell Font-
devila els feia la vida i els admirava els encanterinaments amorosos.
 Potser el Reventós, un gran metge, la va catxar.  El Picasso no donava cap senyal de 
tísic, corria amb els contrabandistes, es feia amb tothom i es va guanyar allò de dir-se el Pau de 
Gósol.
 Estava tan trempat que algun, encara avui, recorda, per tradició oral, que  no se’l veia gota 
tísic, imaginant-li alguna malura secreta.
 El fet és que el pintor i la Fernande hi estaven pla bé.  El Picasso, com li solia passar quan 
tenia esgambis amorosos, dibuixava, pintava, pintava i dibuixava sense parar.  Els papers amb 
dibuixos feien de jaç al gat de la casa.  Mestre Picasso va entrar en aquell món com només podia 
entrar-hi un home de vitalitat xarbotant com la seva.
 Va pintar la dona dels pans, el pagès amb barretina i, en el quadre de “l’harem”, on el mas-
clot assegut té a l’esquerra un porró de  vi per acompanyar l’esmorzar a la gosolana damunt d’un 
tovalló.  No es va descuidar pas del paisatge.  Endemés de pintar el poble venint de tramontana, 
els colors terrosos i calents li van perdre el blau i el rosa.
 Vivia a esplais.  Jugava a cartes amb el vell Tampanada i amb el de cal Benet, anaven a fer 
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Difunts
Ignasi Riera

Que el debat sobre el nou Estatut hagi de tenir lloc al Congrés de Diputats el dia dels Fidels 
Difunts no sé si augura un bon començament. I si gràcies a la nena Elionor l’atenció malaltissa 
d’alguns mitjans de comunicació ens ha estalviat unes quantes bajanades sobre el debat estatu-
tari del Parlament català, la cosa té corda per una bona estona. I no crec que això preocupi gaire 
els que atien el foc: mentre es parli de l’Estatut, no sabrem més dades sobre els fraus polítics 
de l’Assemblea de Madrid, sobre els desastres de la gestió urbanística municipal, a Madrid i a 
Barcelona, sobre la incertesa quant al futur polític d’Europa ni que sigui vist amb ulls turcs. Que 
la mort sigui el marc, i en aquest cas compta amb el nihil obstat d’una jerarquia eclesiàstica cada 
cop més colpista i més de la fundació FAES, no és pas dolent.
Perquè, al capdavall, ¿seria tan greu la mort d’un Estatut encotillat en una Constitució monàrquica? 
Si la cosa falla, renovarem totes les elegies d’una Catalunya perseguida (i s’hi sumaran fins i tot 
els que acaben de donar el seu sí a l’Estatut del País Valencià, que és un nyap i que viola molts 
dels acords polítics no escrits que ens feien unitaris). Si, en canvi, l’Estatut surt, pentinadet però 
endreçat, del debat a Corts, podrem brindar pel present i pel futur de Catalunya, amb més calés 
per fer política. Jo, en aquest cas, demanaria una declaració escrita, prèvia i vinculant, que ga-
ranteixi el destí d’aquests nous diners. Que no vagin a parar a noves despeses electorals ni a 
celebrar els èxits dels governants polítics de Catalunya. Que al país hi ha encara pobresa i mort 
per desesperació.

trampes.  El Tampanada, als seus norant-un anys , tenia somoguda la Fernande , que li trobava 
“un beauté sauvage”, mentre el Pau el dibuixava de totes bandes i escorços.
 Quatre mesos, tan sols quatre mesos perque al poble algú va agafar el tifus.  Com diem 
ací.  Ep.  No fou la neta del Tampanada, que tenia sis anys.  Encara l’he coneguda i s’enfaristolava 
quan sentia que li penjaven la malaltia.  La malalta era una altra noia del poble.
 Fos qui fos, el Picasso, temorenc de malalties, va tocar el pirandó.  No va tornar a Bar-
celona.  Fent-se-les pel Pas dels Gosolans, al Cadí, va arribar a la Cerdanya per tornar a París. 
Mentre a Gósol hi continuava la vida del mal crostó de cada dia, però el vell Fontdevila se li feia 
un buit a dins.  Hauria volgut marxar amb aquell parell d’esborifats, l’havien tornat jove.
 Si el cubisme és un moviment important en la història de l’art, Gósol és un lloc únic.  D’ací 
en va sortir el seu creador havent trobat nous espais en una tela plana.
 La nostra marededéu de Gósol, rústega i muntanyenca, donaria un pic dels seus traços 
a una de les “demoiselles d’Avignon” les del carrer barceloní d’Avinyó.  Pintura que, per cert, els 
savis crítics de París van rebre a morros.
Al llarg de la vida, el Picasso fou un mite del Minotaure genial i esterrabaldat, però algun cop li 
sortia la frescor humana de quan no n’era d’altre que el Pau de Gósol.
 Com el veu la seva filla Maya.

Josep M. Ballarín i Monset
Capellà.
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Nous llibres per la biblioteca:

Per Adults
 
·       Pandora al Congo (Albert Sánchez Piñol) 
·       La Pell Freda (Albert Sanchez Piñol)
·       Les amnèsies de Déu (Joan Daniel Bezsonoff)
·       Cartorze ciutats comptant-hi Brooklyn (Quim Monzó)
·       Laura a la ciutat dels sants (Miquel Llor)
·       Llibre de les meravelles (Ramon  Llull)     

Novel.la negra 

·       La vida en l’abisme (Ferran Torrent) 
·       El mas del diable (Isabel Clara-Simó)

Pel Jovent 

·       Mecanoscrit del segon origent (Manuel de Pedrolo) 
·       Barcelona 1714- L’Onze de Setembre (Oriol Garcia i Quera)
·       Corpus 1640- La revolta dels segadors (Oriol Garcia i Quera)

Per la mainada

·       Petita història de Gaudí 
·       Petita història de Dalí
·       Petita història de Josep Maria Subirachs
·       Petita història de Joan Miró
·       Petita història de Sant Jordí
·       Petita història del Parlament de Catalunya

Pel.lícules en DVD 

·       Forrest Gump , Dirigida per Robert Zemeckis amb Tom Hanks 
·       Amic/Amat , Dirigida per Ventura Pons amb Josep Maria Pou i Rosa Maria Sardà.

La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
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Receptes	de	Cuina	Catalana

COCA DE MEL
És la coca tradicional nadalenca.

Es prepara amb massa de pa ben aplanada, que, com més prima sigui, mes torrada quedarà. 
Al damunt incrusteu-hi amelles crues, panses i pinyons.

Cobriu-ho amb una capa de mel i, per sobre, amb sucre.
Coeu-la al forn fins que sigui ben torrada.

Podeu trobar la massa de pa congelada al super.

OUS AMB SALMO FUMAT
12 torrades de pa
8 ous
50 g de mantega
12 tallets de salmó fumat
1 llimona

Poseu la mantega en una cassola al bany maria. 
Quan sera fosa, tireu-hi els ous batuts i remeneu-ho amb una cullera de fusta vigilant que no 
s’enganxi. Convé no parar mai de remanar.

Quan els ous comencin a quallar, traieu-los del foc.
Posseu-los sobre les torrades i, al damunt, un filet de salmó.

Serviu-los guarnits amb rodanxes de llimona.

HERBES AROMÀTIQUES
FARIGOLA: serveix per escaldar sopes, per fer pèsols ofegats i per a l’escabetx.
ROMANI:per la carn de xai a la brasa o rostida.
FONOLL: pel peix i també per les sopes.
ORENGA: per els estofats i en pastes i guisos d’aviram.
SAJOLIDA: pels estofats i, acompanyada de fonoll i farigola, en l’adob de les olives.
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TARDOR

Detall de la massiva manifestació en conmemoració de la Diada Nacional de Catalunya que va tenir lloc a Burnaby-Lougheed City Center.

Acabada la manifestació, sense cap incident digne de remarcar, els manifestants es van congregar per a llegir un manifest  i per recuperar forces.

Aqui teniu l’Angelina Miró i el Pere Roca 
cantant “Els Segadors” amb tanta força 
que tothom els va seguir. Poc després es 
va convocar una manifestació esponta-
nea per defensar les llibertats nacionals 
de Catalunya pels carrers de Burnaby-
Lougheed City Center.

APLEC

DE 



EL XAFEC DE VANCOUVER Desembre 2005

El	tió

El tió no era, en principi, altra cosa que el tronc 
que cremava a la llar, al foc a terra. Un tronc 
que, al cremar, donava béns tan preciosos com 
l’escalfor i la llum, i que de forma simbòlica 
oferia presents als de la casa: llaminadures, 
neules, torrons

Encara podem trobar, als pobles, cases en 
les quals el tió és un gran tronc que es posa a 
cremar al foc a terra, uns dies abans de Nadal. 
A partir d’aquesta forma més primitiva el tió 
evoluciona: El tió és un tronc, triat pels nens, 
que esdevé màgicament un ésser que s’ha 

d’alimentar i que viu durant uns dies a la cuina de la casa, que dóna els seus regals per Nadal 
i que després es crema. Ben aviat, aquesta característica d’animal fantàstic es reforça a partir 
d’afegir al tronc unes potes, aprofitar la forma de la fusta per figurar la cara, posar-hi una llengua 
I així trobem el tió tal com el coneixem ara a ciutat: un personatge que sembla una bèstia, que 
cada any arriba uns dies abans de Nadal, que resideix a la cuina o, sobretot, al menjador i al 
qual cal donar aliments - els tradicionals eren garrofes, pa sec ara li posen més coses - i aigua, 
per tal de rebre els seus obsequis. A ciutat ens trobem així amb tradicions familiars, en les quals 
el mateix tió ha servit per tots els fills d’una casa, i encara ha passat d’una 
generació a l’altra

D’una forma o altra el tió té un mateix objectiu: oferir regals als de la casa. 
Regals que han variat amb el temps: primer eren bàsicament dolços, neules, 
torrons allò que es necessitava per a celebrar la festa; avui hi ha una tendèn-
cia a fer servir el tió per a fer presents de més envergadura. Amb tot, cal 
diferenciar la tradició del tió d’altres costums i personatges nadalencs. El tió 
no ha estat mai una màquina de portar regals. El tió és fa cagar, segons el 
costum de cada casa, la Nit de Nadal - Tradicionalment, després de la Missa 
del Gall - o el mateix dia de Nadal. I encara, per allò que els més petits van 
a visitar altres cases de la família - n’hi ha que continuen treballant el dia de 

Sant Esteve

A diferència d’altres costums i personatges, proce-
dents de cultures d’altres països, dels quals només 
en coneixem la forma més superficial (arbre de 
Nadal, Pare Noël, etc), el tió ha conservat tot un ritual tradicional. Fer 
cagar el tió és una cerimònia domèstica o de petita comunitat (escola, 
colla d’amics), que consisteix en el cant d’una o més cançons caracter-
ístiques per acabar finalment colpejant el tronc amb força.
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El dia de Nadal
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera,

el pollí, dalt del pi.
Toca, toca, violí.

Ara passen bous i vaques,
les gallines amb sabates

i els capons amb sabatons.
El vicari fa torrons.

La guineu els ha tastat,
diu que són un poc salats.
Marieta, posa-hi sucre,
que seran un poc millor.

Caga tió,
sinó et donaré un cop de 

bastó!

Un exemple de tió urbà. 
Reus (Baix Camp)
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4	DE	DESEMBRE	
DEL	2005

TORRONADA

Veniu a celebrar l’inici de las Festas de Nadal 
amb el Casal!! Com a l’any passat, a més d’un 
àpat de germanor, i del torrons, la mainada tindrà 
un Tió per a fer cagar!!.

Us recordem que el cost de la Torronada són 
de $5 per persona. Això serveix per cobrir les 
despeses dels torrons, els entrepans de pa amb 
tomàquet i pernil, amanida i regals per la mainada.

Animem a tothom a portar postres, ví, cognac del bo, ratafía, cava, llenguado, magret d’ànec i 
soufle de senglar amb tòfones per a compartir.

Es fara a la seu del Casal al 9050 Cameron St. Si us cal més informació truqueu a l’Anna Maria 
(604-421-5364).


