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ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...
Dades de les properes activitats del Casal:
Aplec	de	Primavera: Diumenge 3 de Juny, a 
partir de les 12 del migdia (Hume Park) 
Aplec	de	Tardor: Diumenge 9 de Setembre, 
a partir de les 12 del migdia (Seu del Casal) 
Castanyada: Diumenge 28 d’Octubre, a partir 
de les 2 de la tarda (Seu del Casal) 
Torronada: Diumenge 9 de Desembre, a 
partir de les 12 del migdia (Seu del Casal)

- Dani Pedrosa guanya la seva primera cursa 
de Moto GP, amb un domini aclaparador, a 
la Xina.
 
- El tenista Rafel Nadal guanya el¨Master¨de 
Roma.
 
-Barcelona és la meca de l´arquitectura. Entre 
els nous edificis que s’han fet, la Torre Agbar 
(Aigües de Barcelona) de l´arquitecte Jean 
Nouvel, és el més significatiu.
 
-L’any 2005 va ser el centenari del naixement 
del Dr. Frederic Duran i Jorda, hematòleg, 
inventor de la tècnica de conservar la sang i 
creador del primer banc de sang al mon. El 
metge canadenc, Norman Bethune, va apre-
ndre la seva tècnica quan va estar a Barce-
lona en el servei de tranfusió de sang al front 
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durant la guerra civil. Malauradament Bethune 
mai va esmentar-ho en els seus escrits.
 
-Tot i fer història en guanyar l’oscar pel maquil-
latge d’El laberinto del fauno, pel.lícula que us 
recomanem, la Montse Ribé i el David Martí no 
es mouran de Barcelona. Es el primer oscar 
català.
 
-Santiago Calatrava Premi Nacional 2005 
d’arquitectura.
 
-Les quatre columnes de Montjuïc, simbol de la 
bandera catalana desmuntades pel franquisme, 
seran colocades de nou aquest cop al costat 
de la font.
 
-El Casal felicita a la Dra. Montserrat Anglada 
per el seu 90 aniversari. Moltes felicitats!!!!!!
 
- El mes de febrer a Barcelona es va presentar 
la reedicio del llibre L’Esperit de Catalunya del 
Dr. Trueta. Us recomanem la lectura d’ aquest 
llibre per conèixer la historia de Catalunya.
 
-A la ciutat de València es va presentar la Co-
missió de la Veritat, aquesta comissió vol aclarir 
que va succeïr una vegada acabada la guerra 
Civil a moltes persones.
 
- El Casal Català dóna la benvinguda al Dr. 
Jaume Subirana com a professor a la SFU. El 
Dr. Subirana es escriptor i ha publicat 5 llibres 
de poesia i 5 de prosa, tambe ha guanyat el 
premi “Ferran Soldevila’99” i el “Carles Riba’ 
88”.Molta sort a la SFU.!!!!
 
-Xavier Carreras ha publicat  “Sepultura de 
Bandoler”, biografia d’ en Pere Joan Barcelo 
“Carrasclet”, bandoler i guerriller de Capçanes 
dins de la Guerra de Succesió del que va aca-
bar el 1714.
 
- El Dr. Enric Ferrer del Hospital Clínic, ha in-
vestigat que molts problemes dels discs de la 
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columna es poden solucionar amb antibiotics.
 
- El valencià Marti Dominguez ha guanyat el 
Premi Josep Pla amb la seva novela El Retorn 
de Voltaire.
 
- Barcelona sera l’ any 2007 la ciutat de la 
ciència.
 
- 420 interprets de cant de 50 països participan 
al concurs de cant Francesc Viñas a la ciutat 
de Barcelona.
 
- La ciutat de Tivissa homenatja a l’inventor del 
pluvograf d’intensitats, coincidin amb el 125 
aniversari del naixement del seu inventor.
 
- El dibuixant, humorista i pintor Francesc Vila 
i Rufas “Cesc”,  mort als 79 anys.
 
- Carles Fontsere, l’últim exponent del cartel-
lisme republicà mort als 90 anys.
 
- Aquest any fa 30 anys de la mort del Dr. Trueta.
 
- Durant el mes de Gener Barcelona ha tingut 
molts problemes amb els okupes.
La Generalitat vol aprovar noves lleis per obligar 
que els pisos buits es lloguin. Els detractors de 
la proposta diuen que la Generalitat haura de fer 
més habitatge social enlloc d’obligar al sector 
privat a fer-se responsable del problema.

-La Sra. Merce Padro a fet donacio del següent 
material per a la nostre biblioteca: 
La novel.la Les Veus del Panamo d´en Jaume 
Cabre.
El disc 1969 Com ho fa el vent d’en Joan Manel 
Serrat moltes gracies!!!!.

-Amb motiu del 70è aniversari de la Guerra Civil 
espanyola,es va fer a la biblioteca de Maple Ridge 
l’”Exposicio de cartells catalans de la guerra Civ-
il”.Aquesta exposició incluia material dedicat al 
Batalló MACKENZIE-PAPINEAU. Una de les Bri-
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gades Internacionals composada majoritaria-
ment per canadens que va anar a Espanya a 
lluitar contre el feixisme. Tambe es van exposar 
llibres del Dr. canadenc, Norman Bethune, que 
va establir el servei de tranfusions de sang al 
front.

Juntament amb aquest exposició es va fer un 
altre exposicio exhibin cartells de l’obra de 
Santiago Calatrava.

L’ exposicio dels cartells de la Guerra Civil va 
esser molt visitada e inclus es va fer mencio de 
la mateixa al butlleti de l’ Associacio dels “Mac-
Paps” de Toronto.

-“La guia de Barcelona http://www.guiabcn.
cat ja esta disponible a tothom. Esta en peri-
ode de proves, tanmateix , la podeu utilitzar 
per recercar, informar-vos i saber-ho tot sobre 
Barcelona.

Perque esta en proves, a dins de cada pagina hi 
trobau un enllaç a la part superior on posa con-
tactar, des d’alla podeu enviar-los directament 
la vostra opinio, els pros i contres seran ben 
rebuts. Per tant, no tingueu manies, i si trobeu 
una cosa que no xuta, els hi ho dieu!”

-A la ciutat de Tokyo hi ha una sala per a música 
de cambra i petits conjunts, en el campús de 
la Universitat d’ Ochanomizu dedicat al com-
positor català Pau Casal. La forma de la sala 
es de ‘capsa de sabates’, que posa l’emfasi a 
l’espai i a la reberveració del so. Es va inagurar 
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el 1987, té una capacitat de 511 seient i va ser 
dissenyat pel prestigios equip d’arquitectes 
Arata Isozaki & Assoc. El mateixos que varen 
construir el pavelló Sant Jordi a l’anella olímpica 
de Barcelona.

Es Cerca!
Gent trempada per formar part de la Junta del 
Casal Català de Vancouver!

Malgrat que no ens hi matem pas massa, i de fet 
riem molt, és important que la Junta es renovi, 
si més no per porta nova sang i noves idees. 
Per tant, pel proper Aplec del Maig, presenteu-
vos per formar part de la Junta i per ajudar en 
aquesta feina col.lectiva que és portar el Casal. 
Podeu muntar-vos una Junta alternativa, o més 
assenyadament :-) podeu formar part de la 
Junta actual. El que preferiu! Animeu-vos!

El Casal fara el proper hivern un cicle de pel.
lícules en Català titulat “Dissabtes de pel.
lícula!”.  Les dates previstes són: 
3 de Novembre 2007 
12 de Gener 2008 
2 de Febrer 2008 
Encara no tenim decidits els títols, tanmateix, si 
teniu suggerències, digeu-nos-ho i intentarem 
projectar-les!. Aquest és un assaig per veure 
l’interés de la nostra petita comunitat catalana. 
Si hi ha interés, l’any seguent en passarem més.

IN	MEMORIAM
--El Casal Català dóna el més sentit condol a la 
familia Font per la mort de Josep Font. Aquest 
Sr. era el propietari a Vancouver de “Font Tile”, 

les rajoles de la seu del casal varen esser 
comprades a la seva botiga.
Deu el tingui a la seva Glòria.

-El passat dia 18 de Maig, cap a les 9 
del matí, el nostre consoci Antoni Uriol 

ens va deixar.  El seu traspàs no ha estat cap 
sorpresa, ja que l’Antoni feia temps que estava 
malament de salut. 

Ell va ser l’organizador i el fundador de l’Esbart 
Català de Vancouver. L’actual Casal és una 
continuació directa de l’Esbart. Es per això que 
tots els qui estem involucrats a la vida del Casal 
tenim un deute de gratitud amb l’Antoni.
Els nostres condols per a tota la seva familia i 
amics. Que descansi en Pau 

EMAILS	REBUTS	A	LA	WEB	DEL	CASAL...
Hem rebut aquest email. Si hi ha algú/na interes-
sat/da contacteu al Miquel Gubert directametn 
a l’adreça email:  mquelgb@terra.es

Benvolguts,

Estic interessat en contactar amb catalans que 
tinguin un negoci hoteler o del sector turístic 
en el vostre pais, i em complau demanar-vos si 
em podria-ho facilitar la més àmplia informació 
que tingueu al respecte (nom de la persona, 
establiment, mail). 
Us quedo ben agraïts d’antuvi, i aprofito l’ocasió 
per a saludar-vos.
 
Ben cordialment
Miquel Gubert

-HOLA !
 
SOC DE FLORS JOAN
TENIM UNA FLORISTERIA A EL MASNOU (BAR-
CELONA) I REPARTIM CENTRES DE FLORS I 
PLANTES A BARCELONA, MATARÓ,BADALONA, 
ETC. SI ENS VOLEU VISITAR A LA NOSTRE 
BOTIGA VIRTUAL, ESTEM A:                        

 www.florsjoan.com
A L´HORA DE FER L´ENCARREC,DIGUEU QUE 
SOU DÚN CASAL CATALÁ  DE FORA DE CATALU-
NYA I TINDREM UN DETALL A L´HORA DE SERVIR 
LA COMANDA. NO HI HAN DESPESES EXTRES  
EN LES COMANDES.
A REVEURE.

JOAN SANMIQUEL TIÓ NAVARRA, 100  08320  
EL MASNOU ( BARCELONA )
TEL . 615860822  -  935557934
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Les	festes	de	Santa	Eulàlia

La festa de Santa Eulàlia esta basada en la figura d’una llegendària 
joveneta que amb els anys ha esdevingut copatrona de Barcelona. Es 
la festa major d’hivern del barri de Ciutat Vella de Barcelona.
Durant una setmana, els carrers d’aquest barri són l’escenari d’una 
tradició ben arrelada i renovada.
 
La llegenda de Santa Eulàlia 
 
Conten que Eulàlia era filla d’una bona família de Sarrià i que ja de ben 
petita es va distingir per la seva caritat. Quan tenia 13 anys, durant el
període de persecucions als cristians del govern de l’emperador Dio-
clecià (245-313 dC), anà a trobar a Dacià, aleshores governador de 
la ciutat de Barcelona, per recriminar-li l’actitud de l’imperi contra els 
seguidors de Crist. El governador la condemnà per la seva impertinència 
i, al no voler renunciar a la seva fe cristiana, a patir tants martiris com 
anys tenia. 
 
Segons explica el martirologi, Eulàlia va ser assotada, oberta amb garfis i arpons la seva carn, 
posada dempeus dins un braser encès, les ferides van ser fregades amb pedra tosca i després, 
les hi van ruixar amb oli bullent i amb plom fos. Com que la santa resistia tots aquests turments, 
la posaren tota nua dins una bóta plena de vidres, pedres punxegudes i claus i la
tiraren pendent avall pel lloc que avui es coneix com la Baixada de Santa Eulàlia. Tot i això, 
la santa encara persisitia en la seva resistència i van decidir tancar-la dins un corral tot ple de 
puces afamades. Finalment, van passejar-la tota nua per la ciutat de Barcelona fins el lloc del 
suplici, on va ser crucificada en una creu en forma d’X. 
 
La jove Eulàlia es va convertir amb els anys, juntament amb la Mare de Déu de la Mercè, en 
patrona de Barcelona. També ho és de molts pobles lleidatans de les comarques pirinenques 
i de Pallejà (Baix Llobregat), Esparreguera (Baix Llobregat) i Banyeres del Penedès (Baix 
Penedès), entre d’altres. 
 
La santa té un poderós simbolisme dins l’imaginari català, doncs el seu penó o bandera es va 
convertir en l’estandard de la resistència de Barcelona durant el setge que la ciutat sofrí a mans 

de les tropes borbòniques de Felip V l’any 1714. 
 
La festa a Barcelona 
 
La celebració ha tingut una evolució complicada a causa 
principalment de la seva coincidència amb el Carnaval. A 
partir de 1986, se li dóna un sentit diferent i es comença 
a configurar el model actual per convertir-la en la Festa 
Major d’hivern de la ciutat.
L’any 1998, l’estrena de la gegantona Laia i l’ampliació de 
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la programació, acaben de donar un impuls definitiu a la festa. 
 
Tots els actes s’ordenen al voltant del cap de setmana més proper al dia 12de 
Febrer. A la vigília s’acostuma a fer la “passejada cívica”, un recorregut pel
Raval, el barri Gòtic i la Ribera, barris dels que s’expliquen costums i llegendes. 
El dia 12 de Febrer, dia central de la celebració, al matí l’alcalde posa al balcó 
de l’Ajuntament el penó de Santa Eulàlia (una reproducció de l’antiga bandera) 
i la banda de música de la guàrdia urbana, muntada i vestida de gala, interpreta 
els Segadors. Durant la tarda hi ha la processó de les Laies, les gegantes de 
la ciutat. 
 
Dissabte el vespre s’acostuma a fer el correfoc (des de 1985) i el diumenge

la trobada de gegants (des de 1982). A més a més hi ha diada castellera,
jocs, contes, esbarts… i altres activitats enfocades a la quitxalla. També es fa cada any una Mostra-
Exposició de bestiari festiu de Catalunya, que s’instal·la durant una setmana als baixos del Palau 
de la Virreina i que acaba en cercavila. En el marc de les Festes de Santa Eulàlia l’Ajuntament 
otorga els premis Ciutat de Barcelona per guardonar la creació i la investigació ciutadanes. 
 
Les llàgrimes de setembre 
 
A Santa Eulàlia també se la coneix, irònicament, com a la patrona de les llàgrimes de setembre. 
Segons la llegenda popular, per la festa major de la Mercè sempre plou, i és que Santa Eulàlia 
plora perquè ja no és ella la patrona de tota la ciutat. De tota manera, Santa Eulàlia mai no ha 
deixat de ser oficialment patrona de la ciutat, ofici que comparteix amb la Mare de Déu de la 
Mercè i Santa Madrona. 

Text: Redacció festes.org 
 Data de publicació digital: 5/2/2006 758 lectures
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Dimarts passat, l’AVUI informava de la pub-
licació d’un informe del ministeri de Defensa 
britànic sobre tendències estratègiques glo-
bals per als propers trenta anys, elaborat pel 
Development, Concepts and Doctrine Centre. 
El document, fonamentat en un gran nombre 
d’estudis i en consultes a molts experts, té un 
enorme interès, tant pel que fa als aspectes 
considerats com per la forma de ser exposats. 
Ara bé, el que crida especialment l’atenció és 
que, a l’hora d’escollir els quatre “temes clau” 
entre les moltes qüestions tractades, a més 
de la població i els recursos, el govern i l’ordre 
o el coneixement i la innovació, l’informe pari 
atenció en el que els experts titulen “identitat i 
interès”.

Res a veure, doncs, amb la ceguesa ignorant 
i tossuda respecte a la importància que tenen 
ara i tindran en el futur els afers identitaris, ob-
stinació tan pròpia d’alguns dels nostres caps 
polítics, econòmics i culturals. Ben al contrari, 
aquest document fa de la identitat i la nació 
dimensions determinants a l’hora d’explorar 
el futur i, cosa francament ben vista, les lliga 
estretament a l’interès individual i col·lectiu. 
L’informe, a més, suggereix que allò que es 
debilitarà és la lleialtat a l’Estat i en canvi la 
condició identitària i nacional seguirà exercint 
una gran influència en el comportament humà 
i les relacions internacionals. Segons els au-
tors, l’origen cultural seguirà sent una dimensió 
significativa de la identitat, però sobretot estarà 

El	món	va	cap	a	on	som	
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vinculada a la seva utilitat per relacionar-se amb 
l’entorn i respondre als interessos personals.

Sobre la direcció dels canvis probables en 
aquest terreny, n’hi ha que mereixen ser de-
stacats. Els autors opinen que la continuada 
concentració de població posarà a prova la 
capacitat organitzativa dels governs i que, re-
activament, podria reforçar els llaços dins de 
les comunitats locals i de les xarxes familiars 
extenses. També opinen que les TIC afavoriran 
els vincles de les diàspores nacionals i ètniques 
amb les comunitats d’origen. Alhora, cada 
vegada hi haurà més persones habituades a la 
complexitat cultural i la mobilitat, amb l’extensió 
de centres cosmopolites. I, encara que s’espera 
que el secularisme i el materialisme avancin junt 
amb el relativisme moral i els valors pragmàtics 
-per usar els termes de l’informe-, això pot portar 
determinats grups i individus a buscar refugi 
en l’ortodòxia religiosa o en velles ideologies 
doctrinàries com el marxisme.

Certament, aquestes consideracions no són pas 
noves, però adquireixen un interès especial per 
la naturalesa global i prospectiva de l’informe. 
I, en qualsevol cas, el més important és que 
mostren que els nostres debats “locals” no 
són passats de moda, ni són expressió de cap 
incapacitat d’acomodació al futur o de temor a 
acceptar-ne els desafiaments. Tot al contrari, 
les especials circumstàncies en què ha viscut 
la nostra nació, com he escrit en altres oca-
sions, ens han situat en un lloc avantatjat a 
l’hora de veure venir els grans canvis de futur. 
La precarietat -quan no indigència- política 
per la inexistència d’estructures d’Estat, la 
vida cultural i intel·lectual desenvolupada a la 
intempèrie i sense la protecció que solen tenir 
les que s’emparen en l’Estat, i el plus d’iniciativa 
a què està acostumada una societat civil que, 
a més de competir en el mercat com tothom, 
ha de pagar peatge per uns serveis que rep de 
manera deficitària, ens han permès desvetllar, 
de manera anticipada, una mirada atenta cap 

als nous desafiaments. Sí, nosaltres els veiem 
venir, els desafiaments, encara que és cert que 
no tenim els instruments adequats per respon-
dre-hi segons la nostra demostrada capacitat.

No invento res, doncs, si dic que aquí ja fa temps 
que sabem que la identitat només sobreviu si 
es manté oberta i integradora, a més d’estar 
vinculada a l’interès personal i col·lectiu. Altres 
pobles potser s’han pogut encantar mirant-se 
el melic, sense posar en perill la seva con-
tinuïtat. Però l’experiència d’una supervivència 
sempre amenaçada -algunes manifestacions 
patològiques a part- ens ha fet tenir l’orella 
aixecada. Fins i tot, el fet de ser una de les 
nacions més secularitzades del món occiden-
tal -en el sentit d’aquest informe- i, en general, 
l’haver-nos convertit en un país tremendament 
irreverent amb les pròpies tradicions o fins i tot 
de manifestar un patriotisme desmanegat per 
no dir irrespectuós i tot, no ha de tenir només 
una lectura negativa. Tot i les debilitats que 
comporten aquestes actituds, en les nostres 
circumstàncies, s’ha de dir que també ens han 
fet una nació menys vulnerable a les envestides 
dels enemics seculars, que generalment no han 
sabut on clavar-nos la banya.

En un cert sentit, es podria dir que el món va 
cap allà on nosaltres ja som. Ho dic sense cap 
petulància, és clar, perquè no és que haguem 
estat els amos del nostre destí i, per tant, no és 
ben bé el nostre mèrit. Però hem sabut fer de 
la necessitat virtut i aquest anar a la deriva ha 
suposat l’aprenentatge de l’art de la navegació 
en mars especialment difícils. Just els mars per 
on sembla que tothom haurà de navegar en el 
futur. Es tracta, doncs, d’aprofitar els avantat-
ges d’haver sabut superar les dificultats de ser 
llançats a alta mar molt abans que tots els que 
ens vénen darrere. 

Salvador Cardús i Ros 
Sociòleg i periodista salvadorcardus.com 
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EL	MÓN	DES	DE	DALT	DE	TOT
             No tinc més remei que creure en els Reis, als quals volia demanar de veure el Pedraforca 
des de l’aire, i vet ací que,  gràcies a l’amic Bassas, em trobo volant en aquesta mena d’espiadimonis 
de  tamany natural que en diuen un helicòpter.
             A llevant el perfil romànic de Sant Llorenç del Munt amb el grop menut del Cavall Bernat i 
la Canal de Santa Agnès ,darrera La Mola ombrívola i humida com un claustre de monjos al segle 
X .  Ombrívola i humida com els meus records de Matadepera.
             El ponent fa gòtic a Montserrat, obra de Déu mestre de catedrals que li ha donat aquesta 
alada fermesa de les agulles, nascudes del ventre gregorià que omplí de monestirs tota Eu-
ropa.
             Ai Déu meu.  l’enfilall de colònies del Llobregat suara formigues de feina i ara perdudes 
en el silenci dels jubilats. A ponent Manresa. Amunt, Sallent dels besavis, abans vinyes i ara 
munteguera de runes de la potassa.  I continua l’enfilall de colònies callades. Quan preguntes 
com s’ho fa la gent per sobreviure et fan la resposta a la catalana. 
S’espavilen. Encara són de la raça que sap treure pa de les pedres i no gaire del govern.
             L’horitzó s’ha eixamplat allà lluny, però sempre a prop perque l’aire és un cristall, la filerada 
blanca dels Pirineus nevats. No em puc estar de dir-los pel nom perque em són vells amics des 
del Canigó fins al Puigmal. Mare de Déu. Passem Queralt a fregar.  Des de l’aire la noble caseria 
amaga les runes de l’antic hostal. 
Però els meus records dels trenta-cinc anys allà en aquella cresta mai no esdevindran runa ni 
ruïna, em són un somriure gòtic de la Madona.
             El món es torna a obrir, torna haver-hi la franja blanca de les muntanyes. Del Moixeró 
fins al Cadí. La llarga carenada de la serra d’Ensija és tan sols un instant. Perque ja hi sóc.  Vet 
ací el Pedraforca.
             Una altra catedral amb les dues torres de la façana i les esquenes de les naus.  Des 
d’ací dalt ja no el veus alterós està arrelat a terra senyorejant les valls. Cap a llevant el Saldes 
s’allargassa fins al Llobregat. 
A peu de Cadí, les Bassotes es despengen damunt del Santuari de Gresolet, allà baix, malgrat a 
mí em sonin les esquelles de les vacades que hi baixen el dia de la Gala.
             Ha estat només un besllum. El Pedraforca se m’emporta la mirada, la neu es despenja 
enforcadura avall, es fon en el verd del pi negre, i reposa en un relleix verdejant que acubilla al 
refugi Estassen.
             El Pedraforca deixa veure la ferèstega de la paret del Gat, la cara obagosa de la muntanya 
es va amansint ca pa ponent. Déu meu, com pots arribar estimar una muntanya.  Aquesta la conec 
des de la infantesa quan des dels pendissos del Taga de Ribes vaig veure com el sol es ponia allà 
lluny entre els pollegons.  Durant anys m’era com un amor llunyà, entreguardat des dels cims de 
la vall de Ribes.  Ara esdevingut un racó de l’hort de casa sense perdre la majestat.
             I la vall de Gósol.  Gósol terra noble junts n’hem fet un poble .  No sé pas si durarà gaire, 
però Gósol encara té fesomia. La Guàrdia fa mitja lluna, una part del poble s’arrapa al Gósol vell.  
Guaitant el Torrent dels Rucs hi ha ca meva.
             Al mig de plaça, que fa estrella de carrers, algú mou els braços saludant-me i endevino 
les barbes venerables del meu rector.  Tot passa en un instant, però ha estat un instant amb olor 
d’eternitat dels anys que s’aturen.  Una eternitat tan viva com el Gósol vell que ara veiem a fregar, 
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les parets velles només són una tanca que no arriba a metre, però hi endevines la traceria dels 
carrers, les clarors del sol i les mitges clarors de la broma mentre la torre campanar en treia el 
nas pel damunt com un soldat de guàrdia.
             He vist el món des de dalt de tot  a semblança de com se’l veu Déu, però ara torno a ser 
a baix on les cases són a mida per encabir-m’hi, on els arbres em fan ombra i tinc els homes al 
costat. I ves com, he entès l’Encarnació, vull dir que he entès perque Déu va voler fer-se home. 
La  infinita lògica poètica de Déu volia veure els homes de tu a tu com qui mira uns companys i 
ens va enviar el Fill. Tres anys de Profeta, tres dies de Redemptor , quaranta dies ressuscitat i un 
dia cap al cel.  Però trenta anys de fuster, nogensmenys que trenta anys perque els bordegassos 
que fan la botifarra al bar o les dones que ara duen negocis sàpiguen que Ell és dels seus.
             Encara n’estic meravellat, he vist el món des de molt amunt. Però sóc home, el meu món 
és arran de terra.

Income Torronada

Ticket Sales # 29
4 Torrons 
Torrons Sale
Total

Expenses Torronada

Torrons, joguina,plats
Cava-Vi
Pa & pernil
Total

Income
Expenses
Deficit Torronada

Income Torronada

$ 145
$   36
$   35
$	216

Expenses Torronada

$ 408.09
$ 111.99
$   42.29
$	562.37

$ 216.00
$ 562.37
$-346.37

Income	Torronada	2006
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Art	Català	a	Nova	York
El Metropolitan acollirà la mostra ‘Barcelona & 
Modernity: Gaudí to Dalí’ composada de més de 
300 obres d’artistes com Joan Miró o Santiago 
Rusiñol
Europa Press - Nueva York - 05/03/2007

El Metropolitan de Nova York acollira des de dimecres dia 7 de Març fins 
al 3 de Juny la mostra ‘Barcelona & Modernity: Gaudí to Dalí’ 
que reuneix més de 300 obres d’art catalanes que van des del 
1888 fins al 1939.

L’exposició inclou des de pintures, escultures i fotografies 
fins mobiliari i teixits. Inclou obres dels més relevants artistes 
catalans com Salvador Dalí o Joan Miró i també d’altres me-
nys coneguts en el continent americà com Santiago Rusiñol, 
Ramon Casas, Lluís Domènech i Montaner, Isidre Nonell o 
Josep Maria Jujol.

Aquesta mostra, que ja es va poder veure en el Museu de 
Cleveland és el resultats dels esforços curatorials de Maga-
dalena Dabrowski i de Jared Gross. Repassa 70 anys de la 
història artística de Catalunya, per això l’esposició esta dividida 
en nou àmbits guiats tant per un criteri cronològic com temàtic. 

Un recorregut que inclou 
époques com la Renaixença, el Modernisme, el Noucentisme, 
les Avantguardes i la Guerra Civil.

‘Barcelona & Modernity: Gaudí to Dalí’ compta amb prèstecs 
molt valuosos entre els que destaquen les 50 peces cedides 
pel Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). També han 
prestat obres el Museum of Modern Art de Nova York, la Na-
tional Gallery de Washington, el Centre Pompidou de París i la 
Tate Gallery de Londres, entre d’alres. S’ha publicat un catàleg 
amb totes aquestes obres que inclou un glossari de termes, les 
biografies dels artistes i les fitxes tècniques de les obres.

Detall del ‘Penjoll d’Isolda’, de l’artista Lluís Masriera i 
Rosés (1872-1958). Fet amb or, ivori, safirs, diamants, 
esmalt i perles

A l’image podeu veure l’obra de Picasse ‘Dona 
suplicant’ (1937).
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Publicat a l’Avui el 12/02/2007 · Barcelona

El proper mes de març s’inaugurarà al Metro-
politan Museum of Art, de Nova York, l’exposició 
Barcelona i modernitat: de Gaudí a Dalí. És una 
exposició que arriba procedent de Cleveland, 
on es va inaugurar per primer cop. A banda de 
l’indubtable interès artístic del contingut i de les 
obres exposades té unes conseqüències que van més enllà.

Per entendre els artistes i les obres d’art cal entendre el context i això 
vol dir explicar Catalunya i els moviments polítics i socials del tombant 
de segle passat i les anades i vingudes que hem patit durant tot el segle 
XX. Agradi o no NY és pol mundial que atrau a molta gent. Tot el que 
hi passa té una ona expansiva molt gran que arriba a molts mitjans de 
comunicació d’arreu del món.

 
D’aquesta exposició ja se n’està parlant i se’n parlarà més. Ajudarà a ubicar la nostra cultura com 
a singular i universal (Barcelona no només és la ciutat dels jocs olímpics) i probablement desper-
tarà interès en molta gent. L’obra de Gaudí és centenària i és un dels 
principals reclams turístics de Barcelona. Amb tot plegat és inevitable 
fer-nos la reflexió i mirar al voltant per veure quins moviments i quines 
propostes tenim en aquests moments. La voluntat de ser de la nostra 
cultura és molt potent i constant. 

Els moviments migratoris a escala mundial estan transformat el pai-
satge i la composició social de bona part dels pobles i ciutats del nostre 
país. La dialèctica de la relació entre Catalunya i Espanya va renovant 
les formes però no el fons i continua limitant el camp d’acció que necessitem... D’aquí cent anys 
continuarem promovent exposicions sobre Gaudí, Dalí, Miró...o haurem estat capaços d’assumir 
riscos, de destinar temps, energia, recursos a fer propostes que donin resposta a les necessitats 
del moment i dels nostres temps? Gaudí, Domènech i Montaner, Miró, Dalí... des del seus àmbits 
ho van fer. Tenim el nervi per continuar la línia o ja va bé seguin en la línia de ser un país balneari 
abocat als serveis del sector turístic? 

Durant la presentació de l’exposició a Nova 
York, el conseller de Cultura de la Generalitat, 
Joan Maneuel Tresserras, mostrà la seva sat-
isfacció perque ‘Catalunya, una nació europea, 
amb una llengua i cultura pròpies’ pugui pre-
sentar aquesta mostra. L’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, destacà que l’exposició és una 
gran manera de projectar i explicar Barcelona 
al món i reforça l’imatge de la ciutat a través de 
la creació i riquesa cultural.
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Assemblea	General:	Renovació	de	la	Junta

Benvolguts/des consòcis/es,

A l’Aplec de Primavera que es celebrarà el diumenge 3 de Juny, cal celebrar l’Assemblea General 
per a renovar els càrrecs de la Junta. 

Això cal fer-ho perque així ho manen els Estatuts del Casal i les bones normes democràtiques 
de la casa.

Per tant, si voleu col.laborar amb el Casal des de la Junta ho podeu fer de dues maneres:
a) Presentar una llista alternativa a la Junta actual
b) Incorporar-se a la llista de la Junta actual
De fet, els càrrecs que cal sempre cobrir són els de President/a, Tresorer/a i Secretàri/a. A més 
hi han els vocals que en principi es dediquen a arees del seu interés preferent com ara el butl-
letí, internet o relacions institucionals. La Junta actual ja porta molts anys, per tant encoratgem 
a tothom a participar. Per que som pocs i ens entenem bé no cal dir que els membres sortint 
sempre estaran a la disposició de la nova Junta per ajudar. De fet aquest any el  la proposta és 
de proclamar la Carme Ortega com a Presidenta en substitució de l’Elia Robles (... si nois, això 
és una matriarquia!)

Aquest any, tenim sortosamen dues noves persones que volen ajudar al Casal formant part de la 
Junta. La Monserrat (Serrat) Tarres i el Ramon Font s’incorporaran a la Junta com a vocals.
La Junta que posarem devant de vosaltres (per aclamació o votació si escau) estarà constituïda 
per:
- Carme Ortega: Presidenta
- Ivan Mestres: Tresorer
- Mireia Cervera: Vice-Tresorer
- Carles Roch: Secretari
- Tania Colina: Vocal de Comunicacions
- Serrat Tarres:Vocal de Biblioteca
- Angel Calderer: Vocal
- Elia Robles: Vocal 
- Ramon Font: Vocal 

Donem les gracies a l’Anna Maria Viñas per tots els seus anys de servei al Casal com a vocal de 
Biblioteca (no patiu!, seguira fent els entrepans als Aplecs!!!)

De nou, si voleu afegir-vos, ens ho dieu enviant-nos un email a vancouver@casalcatala.ca
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La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
Noves entrades a la biblioteca:

Noves entrades a la biblioteca:
Donació de la Merce Ponsa:
- Serrat Personal- 1969 Com ho fa el vent, CD. Joan Manel Serrat
- Les Veus del Panamo, Jaume Cabré, novel.la

Donacions de la Generalitat:
- En aquest periode hem rebut un autentic allau de publicacions, més una respectable col.lecció 
de documentals i pel.lícules en format DVD.
Encara no hem tingut temps de catalogar-ho, però si veniu a l’Aplec de Primavera els podreu 
mirar i demanar-los en prèstec. Us recordem que donat que són DVDs de la zona 2 (Europa), no 
els podreu veure si el vostre reproductor no és multiregió.
El Casal disposa d’un reproductor multiregió que també us podem deixar en prèstec.
Si no podeu venir a l’Aplec, consulteu el web de la biblioteca per actualitzacions, ja que de mica 
en mica els anirem entrant, o bé, envieu un email a biblioteca@casalcatala.ca. 

Receptes	de	Cuina	Catalana

Bunyols	de	l’Empordà
Ingredients:

Per al llevat: 100 gr. de pasta de pa, 60 cm3. d’aigua tèbia, 5 gr. de llevat de forner i la farina que 
admeti per a què resulti una pasta mitjanament ferma. Per a la pasta: el llevat anterior, reposat 
fins que hagi pujat bé, 100 gr. de sucre, un pessic de sal, 60 cm3. de llet tèbia, 5 ous, 500 gr. de 
farina, comí i pell ratllada de llimona. Oli per fregir la pasta i mel i sucre per sucar-los o per tirar-
ho damunt.
Preparació:

Es barregen els ingredients del llevat i es pasten bé. Es deixa llevar, amb una gota d’oli fregada 
al damunt i tapat amb un drap, en un lloc càlid. Quan hagi fermentat, es barreja amb els altres 
ingredients de la pasta i es treballa fins a que resulti totalment homogènia.

S’escalfa l’oli, procurant que no es cremi. Quan sigui calent, s’hi comencen a fregir els bunyols. 
Es formen agafant, amb la mà oliada, la pasta a l’entorn de l’índex i deixant-la caure dins l’oli. A 
mesura que estan fregits, es van posant a escórrer.

Es serveixen amb el sucre o la mel pel damunt, o bé sense amanir-los, amb la mel i el sucre en 
sengles bols, per a que cadascú suqui al seu gust.
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Torronada 2006

- Activitats favorites dels assistents a la Torronada: xerrar i menjar. Usualment 
aquestes activitats es fan simultaniament.

- Detall del Pessebre. Malgrat el que el Bush, Blair i Harper diguin, els del turban són 
molt bones persones que portaven regals al minyó.

- L’Angelina aclaparada devant les importants decisions 
que cal prendre a la vida...
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- El futur del Casal estomacant el Tiò

- El Rob impartint a la Lara una important lliçó antropològica-
cultural.

- No és la Traviatta, i no estava entonant el Brindisi

- El protagonista principal de la diada: el Tiò 
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Aplec de Primavera
2007

 

L’Aplec de Primavera es celebrarà el diumenge 3 de Juny.

Veniu a celebrar a l’aire lliure el començament del bon temps. Es fara com sempre a Hume 
Park (New Westminster) a partir de les 12 del migdia. Porteu menjar per a compartir. 

El Casal portarà cafe i amanida per tothom. Hi haura una Barbacoa per aquells qui vulguin 
fer menjar a la brasa. 

El vi com sempre estara en el pots de te.


