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ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...

-3	de	Desembre	2006:
La Torronada!!! Les riuades de cava i les 
quantitas enormes de torró fan que la Tor-
ronada s’hagui convertit en l’esdeveniment 
més important del nostre calendari. Molt 
de soroll, alguna que altre nadala. Mainada 
fent de mainada tot fent cagar el Tiò, i molta 
gresca. Regals per a tothom, i sobredosi de 
sucre assegurada.
A partir de les 12 del migdia a la seu del Casal 
(9050 Cameron Street, Burnaby)

-Des d’aquestes pàgines, volen donar la 
nostra felicitació més sincera a Elia i el Rob 
pel naixement de la Lara el passat 2 d’Agost. 
Amb 3.025Kg. 

La nostra segona felicitació va per la Carme 

Roig i el Mike Elliot pel naixement de la seva 
filla Lucia, el passat  23 de juliol. El seu pes va 
ser 2.9Kg i un tamany de 52 cm.

Les dues nenes són d’allo més boniques! No 
cal dir que us esperem veure a la Torronada, si 
més no per admirar el futur del Casal!!!!

-A la revista Sapiens del mes de maig, Secc 
Monsapiens, es recullen les fotografies
de l’homenatge als mestres de la República. 
També al diari Avui del 3/4/06 hi ha un article 
on es parla dels mestres de la República i entre 
ells hi ha en Tomàs Bartrolí.

-Durant el mes d’agost s’han celebrat a Gràcia 
i a Sants les Festes Majors i també es va a cel-
ebrar a Barcelona el 24 de setembre la Festa de 
la Mercè amb un pregó d’Elvira Lindo, escriptora 
castellana, com si Barcelona no tingués escrip-
tors en català.

-Els germans catalans Carles i Joan Padrós i 
Rubio, establerts a Madrid, van ser els funda-
dors del Real Madrid i primers Presidents del 
Club, fundat el 1902.

-El President del F.C. Barcelona, Joan La-
porta, va parlar del discurs d’en Pau Casals a 
l’ONU durant la firma de l’acord entre el Barça 
i l’UNICEF.

-El mes de setembre va sortir al carrer el primer 
número de la revista HOLA al Canadà.

-El propietari de La Bruixa d’Or de Sort serà el 

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	
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primer turista espacial  de l’estat espanyol.

- El mes de setembre es va celebrar a Barce-
lona el Congrés Mundial de Cardiologia amb 
l’assistència de més de 30.000 persones.

-El 30 d’agost l’alcalde de Barcelona Joan Clos 
va deixar el seu càrrec al ser nomenat Ministre 
del govern de Zapatero per substituïr al Sr. 
Montilla. El nou alcalde és el Sr. Hereu.

-La Verge de la Serra de Montblanc fa 100 anys, 
la capital de la Conca es vesteix de gala en el 
centenari de la seva coronació.

-Al Museu de Cleveland i després al de Nova 
York (Estats Units) es farà una exposició titu-
lada “Barcelona and Modernity” amb obres de 
Picasso, Miró, Gaudí i Dalí.

-Us recomano llegir el llibre “Their Kingdom 
Come: Inside The Secret World of Opus Dei” 
per Robert Hutchison.

-Carles Querol ha trobat dins d’una col.lecció 
privada dels Estats Units 101 fotos inèdites d’en 
CAPA fetes a Tarragona i al Penedès durant la 
Guerra Civil.

-La Generalitat dóna la Creu de Sant Jordi a 62 
personalitats i 15 entitats.

-La vida i la mort de Salvador Puig Antich im-
mortalizada en la pel.lícula “Salvador”.

-Amposta és la capital cultural de Catalunya pel 
2006, Lleida ho serà el 2007. La capital cultural 
Americana pel 2007 serà Cuzco al Perú.

-A la biblioteca de Maple Ridge i de l’1 al 31 de 
desembre hi haurà les següents exposicions:
1) Cartells catalans de la Guerra Civil i el 
“Mackenzie Papineau Battalion” de les Brigades 
Internacionals (veieu la carta publicada al diari 

Avui).
2) “Barcelona i el modernisme” i “València amb 
Santiago Calatrava”.

-Aquest any farà 80 anys de la quasi proc-
lamació de la República catalana a Prats de 
Molló per l’”Avi”. També es celebren 75 anys 
de la proclamació de la República i els 70 anys 
de la Guerra Civil.

-Mor el director i fundador del diari Avui, Josep 
Faulí.

-El valencià Santiago Calatrava veurà exposada 
la seva obra al museu Metropolitan Museum of 
Art de Nova York, que es titularà “Sculture into 
Architecture”.

-La Generalitat ha concedit la Creu de Sant Jordi 
a la Sra. E. Eidenbenz de la maternitat d’Elna.

-L’any 2006 el F.C. Barcelona ha guanyat: la 
Copa de la Lliga, la Copa d’Europa, La Recopa 
i la Copa J. Gamper. Felicitats! El Barça és el 
millor equip de futbol del món!

-El PSC, ERC i ICV arriben a un acord per refer 
el tripartit

Montilla presidirà el nou govern de la Generali-
tat i Carod serà vicepresident,El líder republicà 
anuncia l’entesa i retreu a CiU que prioritzés el 
pacte amb el PSC,Els tres partits elaboraran 
un protocol intern per evitar les discrepàncies 
públiques.

-El Casal dedica una part ben significativa del 
seu pressupost a l’edició del Xàfec, el nostre 
benvolgut butlletí. La despesa basicament és 
en despeses d’impresió, segells i sobres per 
enviar-los. Tanmateix hi han molts socis/es que 
reben el butlletí per correu electrònic. Si preferiu 
que us el enviem en format electrònic enlloc 
del correu ordinari, si us plau envieu-nos una 
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nota a vancouver@casalcatala.ca Estalviarem 
alguns diners, arbres i rebreu el butlletí més 
rapidament!

-Cada any, a finals d’estiu, l’ambaixada dels 
espanyols a Ottawa ofereix ajuds a la gent gran 
per a visitar l’estat espanyol. Cal ser ciutadà de 
l’estat espanyol, i evidenment major de 65 anys. 
Les convocatòries varien lleugerament d’any a 
any. Si hi ha algú/na interessat/da, si us plau 
feu-nos-ho saber de manera que quan ens arribi 
la informació us la pugem reenviar de seguit. 
Per a aquest fi us podeu posar en contacte amb 
qualsevol membre de la Junta

-Demanem disculpes a tothom que ens va env-
iar un xec per pagar la quota del Casal despres 
del recordatori de l’anterior butlletí. L’adreça que 
hi varem escriure estava equivocada, cosa molt 
humana però no per això menys ridicula.

Si us plau, els qui no ho heu fet, envieu-nos la 
quota aquest a l’adreça:

Casal Català de Vancouver
P.O. BOX - 2152
STATION MAIN TERMINAL
Vancouver, BC, V6B 3V3
Canada

I si, aquest cop hem comprovat dues vegades 
que és correcte!

-En aquest butlletí trobareu de nou el full 
d’autorització per compartir les vostres dades 
personals (com nom, adreça, telefons...) amb 
la Generalitat de Catalunya, de fet, amb la 
Secretaria de Relacions Exteriors per ser més 
exactes. L’objectiu es que si demaneu a la 
Secretaria algun des serveis que proveeixen 
als Catalans de l’exterior, puguin confirmar que 
pertanyeu a un Casal.

No es obligatori donar-nos aquest autorització.  i 
no ens la doneu, simplement no compartirem les 

vostres dades. Aquest formulari el publicarem 
ocasionalment en el butlletí, però el podeu tro-
bar permanentment a l’adreça: 
http://www.casalcatala.ca/arxiu/autoritzacio.
pdf

Publicat al Maple Ridge - Pitt Meadows Times 
Pagina 2 - 10 de novembre de 2006
http://www.mrtimes.com/issues06/112206/
community/112206co4.html
 
Library exhibit looks at Spanish sacrifice 
 
Angelina Ortega wants to pay tribute to 1,500 
Canadians who fought in an overseas conflict 
that many forget about on Remembrance Day. 
 
On Nov. 11, the Maple Ridge resident will re-
member 1,500 or so Canadians who fought on 
the side of the Spanish Republican Government 
during the Spanish Civil War (1936-1939). 
 
“They just fought for the idea of preventing the 
spread of fascism in Europe,” she said. 
 
Remembrance Day, after all, is about honouring 
all the brave Canadians who fought in wars to 
preserve the freedoms residents enjoy today, 
she said. 
 
Ortega, a member of the Catalan Centre of Van-
couver, has organized an exhibit at the Maple 
Ridge Library to commemorate the 70th anni-
versary of the Spanish Civil War. Local residents 
can view the display until Dec. 31. 
 
The exhibit will include Catalan posters of the 
civil war, and pictures of the Mackenzie-Pap-
ineau Battalion (Mac-Pap) Battalion, a group 
of Canadian soldiers that fought as part of the 
Fifteenth International Regiment for the Republi-
can side during the war. The exhibit also shows 
the work of Dr. Norman Bethune, a Canadian 
doctor who developed and led a blood transfu-
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Habitació per Llogar a Calgary.
La nostra consocia, la Gemma Pellicer, té 
una habitació a casa seva per llogar.
L’adreça és
1147 Ranchland Blv. NW
Calgary, T3G 1G4

Si esteu interessats la podeu contactar al 
1-403-239 5128

sion service on wheels during the war. 
 More Canadians served in the regiment than 
any other country except France, and these 
Canadians deserve to be recognized for their 
contributions, she said. 
 
Many of the Canadians who served were social-
ists or communists, although Canadians of other 
political affiliations joined the war effort, too. 
But the volunteers’ political ideologies shouldn’t 
prevent the from being recognized for fighting 
against the rise of fascism, said Ortega. 
“Whether they’re communist or not, does it mat-
ter?” Ortega asked. 
They were fighting to restore the legitimate 
government back to the people of Spain, she 
said. 
 
In 1936, General Francisco Franco led a military 
coup against Spain’s elected leftist government. 
During the civil war, which came at a time when 
Western democracies were trying to appease 
Adolph Hitler, Franco’s forces received planes, 
weapons and soldiers from Germany and more 
than 100,000 Italian troops. 
 
Canada does not recognize those Canadians 
who fought on the side of the Republicans dur-
ing the civil war because Canada was not a 
participant in the conflict, said a spokeswoman 
for Veterans Affairs Canada. 
 
In 1937, Canada’s federal government decided 
it was illegal for citizens to serve in the civil war. 
In October 1938, the International Brigade that 
was formed to fight General Francisco Franco’s 
forces withdrew from combat and disbanded. By 
1939, the war was winding down and Spain was 
surrendering to the control of the fascists. 
published on 11/10/2006 

EMAILS	 REBUTS	 A	 LA	 WEB	 DEL	
CASAL...

-“Web de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya 

http://www.afc.cat “

Adreces d’interes a la Internet:

www.catalonianews.cat	
La revista amb informació útil per als catalans 
de l’exterior i els no catalans que vulguin saber 
més sobre Catalunya. Podeu consultar la revista 
per internet com si la llegíssiu en paper, gràcies 
al nou format multimèdia. Aviat sortirà també en 
castellà i anglès.

Per cert, aquest qui sou una mica tecnofòbs, 
podeu rebre una edicio d’aquesta revista per 
correu. Això si, us cal omplenar un formulari 
que trobareu a la web. Si no hi teniu access o 
no sabeu com fer-ho, poseu-vos amb contacte 
amb qualsevol membre de la Junta.

\www.busot.ca	
el confidencial polític més llegit de Catalunya. Si 
voleu estar al dia del que es cou a Catalunya, 
us cal llegir-lo!. Això si, si sou dels regionalistes 
de Convergència o penseu que les Espanyes 
ja existien abans que Deu Nostre Senyor crees 
l’univers... se us pot agrar el sopar

www.llibres.cat
En principi el Casal no dóna publicitat a empre-
ses comercials. Tanmateix, tenim un punt molt 
feble quan el producte són llibres. Per a tots 
aquells i aquelles que desitgeu estar al dia de 
les novetats editorials en llengua catalana, així 
com poder comprar llibres en català per internet, 
aquest es el vostre lloc.
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Noves	Entrades	per	la	Biblioteca	del	Casal.

El tema de les darreres entrades és sens dubte 
la catalanitat d’en Cristòfor Colom. Aquesta 
hipòtesis ha estat guanyant terreny en els dar-
rers anys entre els historiadors, sense encara 
imposar-se. Tanmateix, si voleu saber-ne les 
raons, aqui teniu els següents llibres al vostre 
abast que us ho explicaran.

Noves proves de la catalanitat de Colom 
Lluís Ulloa 
Fascimil reeditat per Omnium Cultural d’un 
opuscle argumentant que en Cristòfol Colom 
era català. Un llibret curios, publicat el 1927 
al Perú pel seu autor, qui va ser director de la 
Biblioteca Nacional de Lima.  

Cristòfor Colom. Príncep de Catalunya 
Jordi Bilbeny 
Qui era Cristòfor Colom? Què en sabem de la 
seva vida i dels seus orígens? La versió més 
divulgada ens diu que Colom era un llaner 
genovès, sorgit de les fondàries del misteri, 
sense carrera política ni militar, ni estudis de 
dret ni de fiscalitat, que va ser nomenat pels 
Reis Catòlics, amb l’acceptació de la cort i la 
conformitat de lleis i d’institucions, virrei, almirall, 
governador i capità general del nou regne de 
les Índies. Però, és concebible que un estranger 
plebeu i analfabet rebés uns títols reservats 
només als membres de la casa reial?

Cinc-cents anys després de la mort de Cristòfor 
Colom, l’historiador Jordi Bilbeny culmina les 
seves exhaustives investigacions i concreta 
la figura del descobridor d’Amèrica en un Co-
lom de la noblesa barcelonina, d’una família 
de tradició de mercaders i navegants, dipu-
tat, governador, militar, corsari, membre del 

Consell d’Estat, amb un 
germà que era president 
de la Generalitat i un altre 
que pertanyia a l’Església, 
amb escut d’armes, seguidor de la causa del 
conestable de Portugal i de Renat d’Anjou, en 
tant que reis de Catalunya. Addicte, per tant, al 
casal d’Urgell i a la seva descendència portu-
guesa. Un personatge noble vinculat a la casa 
reial: un Colom príncep de Catalunya. 
 
L’apropiació del descobriment d’Amèrica: una 
conspiració d’estat? 
Col.lectiu (DVD)

Documental en DVD amb la col.laboració de 
diversos estudiosos i especialistes en la histo-
riografia de l’edad moderna. Es centre en el fet 
que des del Segle XIX fins als inicis del segle 
XXI actual, historiadors de tot el món han fet 
públiques les seves teories sobre l’origen català 
de Cristòfor Colom. Jordi Bilbeny és l’historiador 
català que defensa aquest teoria. Amb l’ajuda de 
nombroses converses i entrevistes amb Armand 
de Fluvià, Ferran Juste i Jordi Bilbeny, anira 
destapant una a una totes les tergiversacions 
històriques i polítiques que s’amaguem darrere 
del descobriment d’Amèrica. L’adulteració de la 
personalitat i de la naturalesa política de Cris-
tòfor Colom és obra de la Corona de Castella, 
i després, de l’estat espanyol. La història, tal 
com ens ha arribat i com s’ensenya a l’escola, 
ha esta falsificada. 

L’Illa del Guacamai 
Josep María Ballarín i Monset 
Un divertimento, com diu el propi autor, en el 
que un Colom amb barretina ens explica una 

La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
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història molt diferent de la versio oficial del ‘Des-
cubrimiento’. Un conte que ens fara riure i reflex-
ionar alhora. Que va més enllà de la catalanitat 
del Colom per descbrir la seva humanitat.

-El Sr. Andreu Bonet és un mestre del País 
Valencià que ha vingut un parell de cops a 
Vancouver. S’ha trobat amb l’Angel Calderer, i 
molt amablement ens va fer donació del següent 
llibre que li agraïm de tot cor.

Paisatges de l’Ebre: el Delta i el Por
Vicent Pellicer Ollés

No és fàcil descobrir un paradís, i conèixer-lo 

bé resulta calmós. Vicent Pellicer ens ajuda a 
descobrir aquest paradís del delta de l’Ebre i 
el Port, ubicat a dos insòlits paratges naturals 
del sud de Catalunya. Les fotografies d’aquest 
llibre són tan reals com ho és el propi paradís i 
reflecteixen els seus silencis, els sorolls, la llum, 
l’aigua, les aus, la gent i l’immens atractiu del 
no res. No és un llibre de fotografies, ni tampoc 
una guia del Delta i el Port. És senzillament el 
darrer regal que ens fa aquest amant de la seua 
terra, que és Vicent Pellicer: imatges dels seus 
millors records i vivències, els més autèntics 
retrats del paradís. El text del llibre està escrit 
en català, castellà i anglès.
 

Benvolguts	Socis/es	del	Casal,	
 
Com la majoria de vosaltres sabeu pels rebuts de les quotes que jo, en Mestres, us envio, soc el 
tresorer del Casal ja fa més de quatre anys i la meva obligació per tal és que els socis/es paguin i 
tenir els suficients diners per cobrir les necessitats del Casal. Actualment els membres del Casal 
tenim la quota més baixa de tots els d’Amèrica del Nord i la majoria dels d’Amèrica del Sud, i 
les quotes no han canviat durant els ultims dotze anys. Aquesta va ser la raó per que fa un any 
i mig enrera varem haver d’estalviar fins i tot els segells del butlletí pels membres de la Junta 
directiva.
 
Tenim la gran sort que l’Anna Maria Viñas ens deixa la part baixa de la seva casa per seu del 
Casal, sense pagar ni cinc, d’altre manera no existiriem oficialment
 
Ara bé, on vaig amb tota aquesta informació? La Junta directiva vol saber l’opinió dels membres 
si estan d’acord per pujar les quotes a $25/any per soci individual I $35/any per socia familiar, a 
partir de l’any 2007. La nova quota es cobraria a partir de l’Aplec de Maig del 2007
 
Feu-nos saber si esteu d’acord amb aquest canvi. Truqueu per telèfon al 604-684-3667, o escribiu 
al 9050 Cameron Street, Burnaby, BC, V3J 1L5, o l’adreça internet vancouver@casalcatala.ca.
 
Per als socis/es que no puguin pagar la nova quota, sempre es pot pagar la voluntat i si ens ho 
feu saber,  reduïr-la a zero
 
Ivan Mestres
Tresorer del Casal Català de Vancouver
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La Maria Laffite, una cantautora catalana que s’autodefineix com a Trobadora va venir el passat 
mes de Juliol a Vancouver. Varem intentar organitzar un petit concert, juntament amb dos com-
panys seus que tambe havien d’estar a Vancouver, però a la fi la cosa no va anar bé I el concert, 
malauradament, no es va fer. 

Tanmateix, la Maria Laffite, va escriure  dedicar les següents corrandes al Casal
 
Corrandes al Casal Català de Vancouver

Envoltat per la Natura
de flors I molta Pau
es troba el Casal Català
és el que més li escau

Que visqui la nostra Pàtria
i tota la seva gent
Canadà i Catalunya
amb gran agermanament

Li dedico una corranda
amb tota l’estimació
al Carl i l’Anna Maria
i a Jordi amb molta il.lusió

Gràcies per tot volem dar-vos
per el vostre acolliment
ens hem sentit com a casa
Tot el nostre agraïment

Esperem que potser uin dia
ben aviat podrem tornat
Hi farem una gran festa
cantarem en català

Visca el Casal de Vancouver
per molts anys visqui aquí
I que Visca Catalunya
i la mare que ens va parir!!!!
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Vols conèixer a altres profesionals catalans de l’area de Vancouver?

Tenim la sort que els membres del Casal Català de Vancouver som un grup amb talents molt 
diversos i amb membres que tenen molta experiència profesional.  Per aquesta raó volem organ-
itzar un grup de Networking d’empresaris i profesionals catalans i canandencs per reunir-nos 2 
o 3 cops a l’any. 

Participar en aquest grup de profesionals i empresaris profesionals té molts de beneficis: 

 ▪ Conèixer a gent amb arees de coneixement complementaries; 
 ▪ Establir contactes que et poden ajudan dintre del mon profesional; 
 ▪ Discutir temes de interes comú i intercanviar idees amb catalans d’aquesta zona; 
 ▪ Aprendre i millorar el teu estil de fer negocis a Vancouver a través de profesionals   
   catalans; 
 ▪ Promocionar la teva empresa/negoci entre la comunitat catalana
 ▪ Conèixer altres negocis amb propietaris catalans a l’area de Vancouver amb els que   
    pots cooperar; 

Es a dir Networking!!!!. Els membres del Casal Català de Vancouver que vulguin participar en 
aquest grup tindran access a:  

 ● Un enllaç al vostre web professional des del web del Casal. 
 ● Si cal, també us podem proporcionar espai pel vostre web.
 ● Llistat d’adreces dels altres membres del grup professional.
 ● Anuncis de franc al nostre El Xàfec!

També voldriem que aquest grup estigues obert a Canadencs interessats en crear contactes 
empresarials amb empreses catalanes. La idea es que aquest grup que estem creant es pugui 
convertir en una porta d’enllaç per a catalans que vulguin fer negocis a BC i canadencs que vul-
guin fer negocis a Catalunya.

Si t’interessaria participar o ajudar a formar aquest grup, truca a la Carme al (604) 836-5289 o 
fes-li un email al cortegamiro@yahoo.com 

Ets un/a empresari/a establert o tot just has decidit crear la teva pròpia empresa? T’agradaria 
conèixer a altres profesionals catalans que viuen aquí? Vols començar la teva empresa o 

conèixer altre gent que esta fent el mateix? 
El Casal Català de Vancouver et pot ajudar! 
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La	ciutat	nadiua	és	com	el	nas,	no	te’l	pots	canviar	

Santa Maria de la Mercè 

Sóc barceloní, tot i que d’anys no hi visqui, sóc barceloní. I ves que m’hi torno. Ni puc 
vantar-me’n, ni puc doldre-me’n. La ciutat nadiua és com el nas, no te’l pots canviar en-
cara que estiguis prou sonat per fer-t’hi cirurgia estètica. Hi ha un dia en el qual Barcelona 
m’esclata a dintre. El vint-i-quatre de setembre, festa de la Mare de Déu de la Mercè. Ho 

remarco perquè avui dia n’hi ha molts que ni ho saben.

Bufa. Ara tornem-hi i tornem-hi amb aquesta de la memòria històrica 
que s’atura quan jo no passava de la vintena i ens vol explicar el conte 
dels nens amb l’ogre. Els nens bons minyons som nosaltres, l’ogre i 
els ogres són els altres. Ho deixo que ja ho he escabirolat massa. Si 
hem de tenir memòria històrica, tinguem-ne de debò, començant per no 
empassar-me les gallofes d’El codi Da Vinci. Per dir-ne una i callar-ne 
d’altra. Ben clar. Sense memòria històrica d’on ve la festa de setem-
bre, mai no entendrem del tot aquesta ciutat que no va voler passar 
de comtat perquè els reis li venien estrets.

Jo sempre m’he dit que, essent Déu un bon home, no tenia més remei que fer-se Home, 
ni que fos per tocar a pell viva com som aquests carbassots que el Senyor va fer-se 
semblants. Però no del tot semblants, podem fer el ximple, cosa impossible per a Ell. 
No m’esgarrio. Sa mare, Maria, és de la mena del Fill, de molt més a prop que no ens 
pensem, la tenim ficada en els bugaders de casa. Així que no m’estranya mica que li 
vingués el bei de fer un tomb per la ciutat del Born.

Bon any va triar. Era una època daurada de retaules angèlics, esglésies com mai més se 
n’han fetes, menestrals de bon aixol i fins algun noble que no en sabia res del dret de cuixa. 
Perquè n’hi hagués de tot i molt, moros i cristians anaven a guerres. A banda i banda hi 
lluïa algun galifardeuàs, escrostonat de ferro com un llagostí, capaç de partir qui fos, de 
dalt a baix i d’un sol cop de bran. Que vol dir espasa més que menys. Els qui hi morien, 
rai. Els qui pagaven les penes eren els presoners, tant els d’uns com 
dels altres. Eren esclaus. I malament que s’ho passaven.

Santa Maria, des d’allà dalt s’ho vigilava amb prou pena pels dos 
costats. Però no podia pas anar a l’encontre d’algun rei moro, no 
se l’hauria escoltada, només en podrien fer cabal alguns del nostre 
vessant, per endegar una colla de frares donats a la feina de redimir 
captius, quedant-s’hi ells presoners si no hi havia altra manera de 
bescanvi.
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Com tocava, santa Maria en va parlar amb dos que ja anaven per sants, el Nolasc i el 
Penyafort. Però perquè no fos tractada de carca, se les va fer amb el comte de Barce-
lona, rei d’Aragó i conqueridor Jaume I. A la Verge no li feia cap por aquell galiassa de 
dos metres d’alt i femeller reconegut. Dom Jaume va ajudar els dos sants. Però. Però tot 
i haver tingut paraules amb santa Maria, va continuar femeller. Temps era temps.

D’ací ve el dia de la Mare de Déu de la Mercè, de la patrona de la ciutat amb festa major 
anyal. La Festa Major que jo he conegut i recordo, amb el ple de 
l’Ajuntament amb barret de copa. Més ençà hi sobraven sabres. Amb 
la truita girada, als qui manaven a la Casa Gran, no sabent ben bé 
com manegar-s’ho, van trobar el remei. De la festa major de la ciutat 
en dirien La Mercè. I llestos.

Els cartells eren lluïts, alguns amb qualitats de cuina de disseny. Un 
amb moros per protagonistes. Ep, que no rondino, crec massa en 
Santa Maria de la Mercè, sé que no ens deixarà mai, encara que ens 
la tinguin arraconada. Fins i tot penso que li plau veure’s tancada al 
seu cambril mentre a plaça hi ballen dimonis. Aquell cambril se li fa 
cova de Betlem encara sense pastors. Però, amb el dret de barceloní, recordo a tot bitxo 
que fem festa per una Dona Maria de moltes mercès. I que no ens enganyem: la Mercè 
ni és bacallanera de la Boqueria, ni mare de dos fills. Ni fabricanta de Terrassa, que en 
aquest cas es diria Merceditas.

Home, ara que hi caic. Amb la pregonera d’enguany, just, la Mercè, se’ns diu Mercedes. 
Visca la conllevància. Però a tornajornals, a veure si el Gallardón fa pregonera de San 
Isidro la Lloll Bertran, bastant més xiroia que la que ens ha vingut ací.

Pensant en aquestes i moltes més, tiraries el barret al foc en dies de mala saó. Però 
sempre hi haurà pollancredes a muntanya. Sempre tindrem el Barça per desfogar-nos. 
Sempre tindrem marededéu dient-se Mercè. 

Josep M. Ballarín 

Capellà 
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Receptes	de	Cuina	Catalana

ANXOVES

Segons l’escriptor Josep Pla així és com s’han de preparar les anxoves:
“S’ha d’extirpar el cap del peix i la tripada, però sense que quedi el ventre obert i respectant sem-
pre el filet vermell que l’anxova té i que li va del cap fins al ventre.
Després s’han d’estendre sobre una superfície plana i cobrir-les amb sal granada, perquè eliminin 
l’aigua que els sobra. En el fons d’un barrilet de fusta de castanyer o de roure, s’hi estén un llit de 
sal. A continuació, una capa d’anxoves: un altre pla de sal, amanit amb un punt de pebre negre
picat, i uns petits brots de farigola i fonoll. Es posa de seguida un altre sostre d’anxoves, i així es 
va repetint l’operació fins que el barrilet és ple, i acabant amb el pla de sal, pebre, farigola i fonoll. 
A sobre de tot plegat s’hi posa una tapadora de fusta i a sobre de la tapadora un pes d’un quilo. 
Es deixa així durant 3 mesos o fins a 9 mesos”

Moniato
La mare els feia bullits, perquè hi ha menys de risc de deixar-los lloques i eixarreïts com quan es 
couen al forn. Malgrat que el moniato ha estat associat quasi sempre a la cuina dolça, és deliciós 
a la cuina salada, dels primers i dels entrants, amb la mateixa versatilitat o més que la patata. 
La sopa o crema de moniato. O fregit com patates rosses, amanit amb sal gruixuda o Maldon, al 
costat d’un parell d’ous ferrats. Es poden tallar fins amb una mandolina com si fossin patates de 
xurrer. Es fregeix i es sala.
Aquests xips es poden menjar calents, tebis o freds.
És un senyor aperitiu. Poseu-hi una cervesa Moritz ben freda, si no voleu quedar de pasta de 
moniato.

Moniato
Es coneix així la planta i el tubèrcul de la Ipomea batata, planta herbàcia anual reptant de les 
convolvulàcies, com les corretjoles (Convolvulus arvensis), les corretjoles de serp (C. althae-
oides) o els cabells o cuscuta (Cuscuta), plantes anuals enfiladisses i paràsites tant d’espècies 
conreades com de silvestres. És a dir, parasita tant la userda (Medicago sativa), com les ortigues 
(Urtica dioica).
Les flors, més que una campana, semblen un embut. 

Batata
Els tubercles de la Ipomea s’assemblen tant a la patata, en forma i composició, que els descobri-
dors en van fusionar o confondre els noms; fins i tot hi ha moniatos de polpa pàl·lida. La patata és 
originària del Perú i els inques en deien papa. El moniato és originari de les Antilles i els arauacs 
en deien batata. Quan l’actual patata es va popularitzar, de la batata en van començar a dir pa-
tata dolça o patata de Màlaga. I els castellans, boniato, perquè és bueno, i els catalans, moniato, 
perquè és de més bon dir.

Diari “El Punt”
12
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Resultats	de	les	Eleccions	al	Parlament	de	Catalunya

1 Noviembre 2006                   16 Novembre 2003 
Partit Vots  %  Escons  Vots   % Escons 
CiU     928.511  31,52   48        1.024.425      30,94   46 
PSC    789.767  26,81   37       1.031.454      31,16   42 
ERC    413.067  14,06   21        544.324         16,44   23 
PP        313.479  10,64   14        393.499         11,89   15 
ICV      281.474  9,56    12        241.163         7,28      9 
CPC    89.567   3,04    3          -                -           - 

Totals  2.885.678 97,52 135     3.280.271       98,82   135 

Participació (2006): 56,77%, vots en blanc 2,03% 
Participació (2003): 62,54%, vots en blanc 0,91% 

Comentaris	sobre	les	eleccions	al	Parlament	de	Catalunya	i	el	nou	govern

Aquests articles els hem tret d’un nou web http://www.tribuna.cat que us recomanem fermament. 
Els dos es refereixen la reedició del Tripartit (PSC, ERC i IC-EV) per a formar el nou govern de la 
Generalitat, tot deixant de banda CiU. Un partit que després d’una agressiva (i bruta) campanya 
electoral encara no ha entés que el govern de Catalunya no és de la seva propietat exclusiva. 

Editorial	de	la	Tribuna	Catalana	(6	de	Novembre	del	2006)	

La	responsabilitat	d’ERC	i	de	CiU

Amb la creació d’un nou govern catalanista i d’esquerres i la impossibilitat d’un govern de pacte 
nacional, la fissura, la gran ferida en la família sobiranista arriba, potser, a un punt de difícil sutura. 
ERC ha escollit la construcció d’una esquerra nacional i hi té dret. Se l’ha menystingut diverses 
vegades: quan va oferir la possibilitat d’una majoria nacional i també quan es va quedar sola en 
defensa de l’Estatut del 30 de setembre. A més, alts dirigents de CiU participaren activament en 
el linxament mediàtic i polític del seu líder, Josep-Lluís Carod-Rovira. ERC s’ha sentit lliure i ha 
trencat totes les transversalitats i les complicitats.
El sobiranisme s’ha fracturat. I ara ERC té la responsabilitat davant dels seus electors, més que 
dels seus militants, d’explicar bé el pacte amb PSC i ICV perquè hi ha una bona part de l’electorat 
republicà que no l’ha entès. I cal, també, que treballi per no defraudar a tot el sobiranisme, a 
l’extraparlamentari, al del dret a decidir, i al de la “bona gent” de CiU. És molta la responsabilitat 
d’ERC i de Carod.

CiU, que ha heretat de Jordi Pujol un espai consolidat de prop d’un milió de ciutadans, té l’obligació 
de mantenir aquest espai per tal d’evitar situacions que passen a la resta de la nació, al País 
Valencià i a les Illes. Seria un desastre nacional que CiU passés una crisi més enllà de la natural 
consternació pel fet d’haver guanyat les eleccions en vots i en escons i tornar a ser líder, però a 
l’oposició. CiU ha estat i és fonamental en la reconstrucció nacional catalana.
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Davant la nova situació política del país i la configuració del nou govern catalanista i d’esquerres, 
Tribuna Catalana vol reiterar la seva aposta per ser la plataforma plural d’opinió de tot el sobira-
nisme. Respectarem, doncs, el nou president i el nou govern de Catalunya, però també recollirem 
totes les informacions i opinions de CiU i de totes les forces polítiques i socials del sobiranisme.

Tribuna	Catalana	-	Carod-Rovira:”Tinc	la	sensació	que	a	CiU	se	li	perdona	tot	i	a	
Esquerra	res”	(8	de	Novembre	del	2006)

El líder republicà Josep-Lluís Carod-Rovira és entrevistat al diari Avui on de forma molt extensa 
es dedica a repassar els fets d’aquests últims dies que han portat a ERC a reeditar el tripartit amb 
socialistes i ecosocialistes només uns dies després de les eleccions. Per Carod si una cosa s’ha 
demostrat aquestes eleccions és que ERC té el seu lloc entre l’electorat català i que existeixen 
per si mateixos i no com a complement d’altres com alguns han volgut fer creure:” Ja vaig dir la 
nit electoral que nosaltres no vam guanyar les eleccions. Però ERC ha demostrat, després del 
linxament enorme rebut al llarg d’aquests tres anys aquí i a la resta de l’Estat, l’enorme fortalesa 
d’un espai electoral d’esquerra catalanista. Les enquestes no l’encerten mai amb ERC. Teníem 
l’objectiu de posar un dos al davant del nombre de diputats. I no n’hem tret vint, sinó vint-i-
un.”...”Sempre m’he esforçat per donar d’ERC la imatge d’un partit amb vocació de majoria: no 
som complementaris de ningú ni frontissa de res. Som un projecte propi, diferent dels altres i, 
sobretot, un partit molt obert. Si alguna aportació he fet és la d’un discurs nacional més modern, 
més inclusiu, més social i no sectari. Sóc una persona tranquil•la i dialogant i m’agradaria ser 
recordat com una bona persona. “

Pel que fa a les negociacions d’aquests dies Carod-Rovira desmenteix que la reedició del tripartit 
estigués pactada abans de les eleccions: “Això no és veritat. No vull entrar en una discussió amb 
Mas sobre el que es diu i el que no. Ara: és l’únic líder amb qui he parlat que diu en públic coses 
que formen part d’una conversa privada. Prenc bona nota de l’estil i la manera de fer de la gent. 
El que sí que li vaig dir és que, des de fa mesos, l’opció majoritària a ERC era inequívocament 
un govern d’entesa amb el PSC i ICV, però que això havia canviat en les últimes setmanes i que 
ara les dues portes estaven obertes.” Tot i això el mateix Carod no amaga que el fet de no ser la 
primera opció per convergència a l ‘hora de formar govern no va ajudar-hi gaire, així com tam-
poc ho va fer l’agressiva campanya dels convergents.. “No sé què hauria passat. Però és que ja 
abans de les eleccions Mas em va plantejar que per a ells el pacte més tranquil és un pacte amb 
el PSC. Era la seva prioritat. I encara en té una altra: governar amb minoria. I després hi ha la 
possibilitat d’entendre’s amb nosaltres. Fins i tot dissabte passat, quan Montilla ja li havia dit que 
no, no m’exclou la possibilitat d’arribar a acords amb els socialistes. Mentre nosaltres parlem amb 
el PSC, ens consta que Convergència parla amb el PSOE.” I se’ns recorda que la falta d’entesa 
entre les dues formacions no és nova: “ El que estic dient és que aquestes eleccions han confirmat 
una cosa per segona vegada des del 77: a Catalunya hi ha tres espais. La resta són complemen-
taris. El nostre és un espai més petit que el primer i el segon, però no és complementari de cap. 
Li vaig dir a Mas dissabte passat: “ERC no és cap variant dialectal de cap llengua que es digui 
Convergència i Unió. Fins que no entengueu que són dues llengües diferents no ens en sortirem”. 
CiU sempre ha mirat per sobre l’espatlla ERC. Sembla com si en el gran llibre nacional estigués 
escrit que ERC només es pot entendre amb CiU i que, en canvi, Convergència es pot entendre 
amb qui vulgui. . Pacta amb el PP i no passa res, proposa un govern amb el PSC i ningú es mani-
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festa davant de la seva seu... I com que no prospera un govern amb ERC, resulta que el plat de 
segona taula és el culpable... Home, que algú s’ho faci mirar!” 

Per Carod el més xocant és que sembla que a CiU se’ls pot perdonar tot mentre que els errors 
d’ERC són ràpidament sacralitzats:” Tinc la sensació que a CiU se li perdona tot i a Esquerra, 
res. S’imagina com hauria reaccionat la societat catalana si jo hagués anat un dissabte a la tarda 
a Madrid a rebaixar l’Estatut? És inimaginable. No em preocupa el que pensin l’electorat de CiU i 
del PSC, però sí el d’Esquerra. Una cosa que ens diferencia dels altres és que tenim una mirada 
llarga sobre el país. Algú es pensa de debò que un acord CiU-ERC hauria tranquil•litzat més el 
panorama polític a Catalunya i a la resta de l’Estat?” 

Pel que fa a la possible desnacionalització de Catalunya per culpa d’un govern presidit pels 
socialistes el líder republicà ho té clar: no hi ha tantes diferències pel que fa a l’horitzó nacional 
entre socialistes i convergents:” Ja vaig dir que ni CiU ni el PSC tenen un horitzó nacional de 
pas endavant més enllà de desplegar l’Estatut. Per què he de suposar que hi ha un pas nacional 
endavant? A hores d’ara no sé què vol CiU per a Catalunya. Vostè ho sap? “.Per tant, conclou 
Carod que tant per tant van prioritzar un govern d’esquerres que els permetés avançar en cohesió 
social i evités el front nacional. 

Aplec de Tardo
2006

Fotografia del grup que va assistir a l’Aplec de Tardo.
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Torronada 2006
Veniu a celebrar l’inici de les Festes de Nadal amd el Casal!!!. Com 
a lány passt, a més d’un àpat de germanor, i del torrons, la mainada 
tindrà un Tió per a fer cagar!!!.

Es fara a partir de les 12 del migdia a la seu del Casal (9050 Camerona partir de les 12 del migdia a la seu del Casal (9050 Cameron 
Street, Burnaby). Si us cal més informació truqueu a l’Anna Maria (604-
421-5364).

Hi haura pa amb tomàquet i pernil, amanida i torrons. A mes encoratgem 
a tothom a portar coses per a comparti en un pot-luck!. Hi haura una barbacoa, pero no garantim 
que el temps acompanyi i es pugui fer servir.

“El cost és de $5 per persona per contribuir als torrons i a la pa amb tomàquet. Porteu si us 
plau alguna de les vostres especialitats culinàries per contribuir al port-luck”

Ara ve nadal
Posarem el porc en sal,
La gallina a la pastera,
El polli dalt del pi,
Toca, toca el violí.

Ara venen bous i vaques,
les gallines amb sabates,
els capons amb sabatons,
el vicari fa torrons
de petits i de rodons.

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

Torró d’avellana
Torró de pinyó.
Caga Tió sino et donaré un cop de bastó!


