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ANUNCIS, NOTÍCIES, XAFARDER-
IES ....

Dades de les properes activitats del  Casal:

 13 de Setembre 2009: Aplec de la Diada Na-
cional (cal dir que hi haurà també botifarrada, i 
gresca?)

 25 d’Octubre 2009: Castanyada - Halloween 
(pels locals)

 6 de Desembre 2009: Torronada amb la cagada 
del Tiò. 

EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA DE MAPLE 
RIDGE.

Durant tot el mes de desembre, a la Biblioteca de 
Maple Ridge, hi hauran les següents exposicions:

- El vial de Les Escales dels Canadencs a la ciutat 
de Barcelona.
- Els 600 anys de la Basílica de la Mare de Deu de 
Montserrat.
- Els 150 anys del Pla Cerdà de la ciutat de Barce-
lona.

-El dia 12 de juliol del 1959, ara fa 50 anys, va 
morir de sobte l´extraordinari poeta, narrador,cr
ític,memoralista, traductor i professor CARLES 
RIBA.

-També a mort Vicenc Ferrer, el gran emprene-
dor social, qui va millorar la vida de millions 
d´intocables a la India. El seu funeral es va fer 
a Santa Maria del Mar. Es una pena que la seva 
pagina WEB sols estigui en castellà

- L´avinguda marques de Comilles dura el nom del 
pedagog Ferrer i Guardia. Aquest ideòleg va ser 
executat el 1909 arran de la Setmana Tragica.

- El Museu Etnològic de Barcelona ha fet donació 
al Casal Català de Vancouver, de quatre CDs i 
vídeos, a on es poden veure les festes de Catalu-
nya, per poder fer així una exposició i donar-les a 
conèixer. Moltíssimes gràcies al director del mu-
seu i a la resta dels professionals que hi treballen.

- El dia 3 de juliol va morir el gran escriptor 
Baltasar Porcel, considerat per molts el Premi 
Nobel de la llengua catalana, amb el seus escrits 
va a donar a conèixer la Mediterrània i la cultura 
catalana. El Casal Català de Vancouver ha donat el 
més sentit condol a la seva familia, al Palau Moja.

-L’arquebisbat de Barcelona ha demanat oficial-
ment que Benet XVI presideixi la missa solemne 
d’inauguració del temple de la Sagrada Família, 
que es podria fer coincidint amb l’acabament de la 
nau central, prevista per a la Mercè del 2010. La 
gestió directa l’hauria fet el cardenal de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, que té molt bona entrada 
en l’entorn del pontífex. L’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, ho va qualificar ahir de “magnífica 
notícia per a la ciutat i molt lògica. El temple s’ho 
mereix”, va manifestar molt content.

- El proper 24 d’octubre es posarà la placa, a la 
vial del districte Horta-Guinardó de la ciutat de 
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Barcelona, amb el nom ¨Les escales dels cana-
dencs¨

-“Es busquen voluntaris pel pessebre vivent de 
l’Aplec de la Torronada!”

Novembre 2009: Teatre Català a Saskatchewan 
produït per Tant per Tant - Catalan Connection II

-Ha mort l’etnòleg Sabater Pi als 87 anys, era el 
descobridor de Floquet de Neu.

-La neta de Francesc Macià diu que el seu avi quan 
va morir va dir: POBRA CATALUNYA.

-En el rànquing de la revista Forbes diu que Bar-
celona esta en cinquena posició al darrera de 
Paris, Roma, Tòquio i Mèxic per el millor menjar 
i lloen els següents plats: el pa amb tomàquet, l’ 
escalivada, l’esqueixada, l’ amanida de bacallà i la 
paella de marisc.

- Millores a biblioteca del Casal: 

El casal compta amb una amplia oferta de lli-
bres, pel•lícules i música en diferents formats a 
disposició dels socis. En l’actualitat s’està duent 
a terme una important feina en la documentació 
d’aquest fons per tal de fer més accessible aquests 
recursos culturals. Pel moment ja s’han catalogat 
800 articles i a finals d’anys el Casal disposarà de 
la plena documentació del seu fons.

Com a novetat, recentment la biblioteca ha incor-
porat novetats en la selecció de música catalana 
amb CD’s de música electrònica (recopilatori del 
festival SONAR), pop, rock i jazz català.

D’altra banda, el fons té un nombre important de 
recursos infantils i juvenils que es poden localitzar 
fàcilment amb el color verd a la seu del Casal, així 
com novel•la (color vermell), llibres d’història 
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(color blau), política (color groc) i lingüística 
catalana.

La Junta del Casal convida a tots els socis a gau-
dir d’aquest fons cultural i patrimonial que es pot 
consultar a través de la pàgina web del Casal en 
l’apartat de Biblioteca.  

Aplec Diada de Catalunya i taller de cap-
grossos pels més petits

El proper diumenge 13 de setembre el Casal Català 
de Vancouver celebrarà la Diada de Catalunya a 
la seu del casal. Serà una celebració “pot-luck” 
pel que convidem a tothom a portar quelcom per 
menjar i compartir amb la resta de socis.

Durant la trobada els més petits podran construir 
els seus propis capgrossos i fer una petita cercavila 
per celebrar la Diada. Per tal de proporcionar els 
materials necessaris per al taller, aquells socis que 
vinguin amb mainada haurien de confirmar la seva 
assistència al següent correu electrònic: nuria@
casalcatala.ca o bé trucant al telèfon del casal 
6044215364.
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COOPERATIVISME A CATALUNYA.

El dia 4 de juliol es va celebrar el 87 aniversari de 
la creació de cooperatives a tot Catalunya.
El Districte de Sants-Montjuïc va organitzar una 
exposició a les Cotxeres de Sants per donar a co-
nèixer totes les cooperatives d´aquest districte.

Una de les cooperatives més grans de Catalunya va 
ser ¨La Flor de Maig¨. Aquesta cooperativa tenia 
terrenys a Cerdanyola per produïr tot el que era de 
consum per els socis: verdures, pa, carn, llet etc., 
va arribar a tenir una gran quantitat de sucursals. 
Entre las cooperatives de Sants hi havia ¨La lleial-
tat Santssenca¨, ¨La formiga d´Or¨,etc.

De cooperatives n’havien de dues classe: les de 
consum i les de producció. El mon cooperativista 
va tenir molt d´èxit fins a la Guerra Civil, el Regim 
de Franco es va apropiar de tots els edificis i ter-
renys de totes aquestes cooperatives que s´havien 
format amb els cabals i la feina dels treballadors-
socis.

També entre les seves activitats: s’ensenyava a 
llegir, hi havien conferencies, balls, menjars, ajuda 
per malats, etc. Algunes d´elles tenien escoles a 
on s´ensenyaven als nens l’educació de l´escola 
moderna de Ferrer i Guardia.

Avui tenim un exemple de cooperativa que venen 
llibres que es ¨Abacus¨. Al districte de Sants 
van viure Joan Peiro i Salvador Segui ¨el noi del 
Sucre¨i també va ésser el lloc a on es va formar 
l´Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest dis-
tricte ha estat sempre molt actiu socialment dintre 
del mon obrer, degut a que aquí es va formar les 
primeres fabriques tèxtils com: Can Batllò, El 
Vapor Vell etc.

Des de aquí vull donar les gracies a la Federació 
de Cooperativisme de Catalunya i a la cooperativa 
de llibres ¨La ciutat invisible¨ per tot el seu 
treball de recerca i en el muntatge de fer de 
l´exposició una realitat.

Cicle de Cinema Català a la UBC

Per tal de difondre la cultura catalana a Canadà i amb l’objectiu de facilitar als seus socis activitats de 
lleure i de trobada el Casal Català ha organitzat un Cicle de Cinema Català per aquesta tardor. 

El cicle se celebrarà durant tres dijous del mes d’octubre i oferirà la projecció de les següents pel•lícules: 

8 d’Octubre
- Salvador Puig Antich. 
Un film de Manuel Huerga que explica la història del jove militant del Movimento Ibèrico de Liberación 
que es va convertir en el darrer pres polític executat a Espanya mitjançant el “garrote vil”. 
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22 d’octubre
- Amic Amat.
Un film de Ventura Pons que explica la història de cinc personatges que es barallen, lluiten i s’agredeixen 
tots contra tots, a la vegada que descobreixen mútuament l’arrel dels seus afectes, de les seves passions, i 
reconstrueixen traumàticament el seu futur.

29 d’octubre
- El coronel Macià.
Un film de Josep Maria Forn que conta un episodi històric de Catalunya a través del personatge de Elisa-
beth Joyce, una jove irlandesa que arriba a Barcelona el novembre de 1905 quan es produeix l’assalt de 
200 militars amb destrals a la impremta del setmanari “Cu-cut” i a la redacció del dari “La Veu de Cata-
lunya”. Els militars de tot Espanya se solidaritzen amb els oficials assaltants, tret d’un, que planta cara de 
manera decidida i ferma als seus companys. És e tinent coronel en cap de Comandància d’Enginyers de 
Lledida, Francesc Macià i Llussà.

Les sessions començaran a les 7 de la tarda a l’edifici Buch de la UBC a l’aula B 208.

  
Esqueixada de bacallà
Ingredients:

Bacallà salat esqueixat, tomàquet, ceba, pebrot vermell, olives mortes, oli i sal.
Preparació:

Es dessala el bacallà esqueixat, tenint-lo en remull durant unes quantes hores. Es treu de l’aigua i 
s’esprem, per escórrer-lo bé. Es piquen la ceba i el pebrot i es ratlla el tomàquet. Es barreja tot plegat, s’hi 
afegeixen les olives i s’amaneix amb oli i sal.

Empedrat
Ingredients:

Mongetes seques bullides, bacallà esqueixat, ous durs, tomàquet d’amanir, ceba, olives negres i verdes, 
envinagrats, oli, vinagre i sal.
Preparació:

Es dessala el bacallà esqueixat, durant unes quantes hores. Després, es treu de l’aigua i s’esprem, per 
escórrer-lo. En una enciamera es barregen les seques, el bacallà, el tomàquet i la ceba trossejats. S’hi posa 
al damunt els envinagrats, les olives i els ous durs, pelats i partits a quarts. S’amaneix amb unes gotes de 
vinagre, un bon raig d’oli i una mica de sal.

Receptes	de	Cuina	Catalana
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Trobada amb atletes catalans per les Olimpíades de Policies i Bomb-
ers a Vancouver

Representants del Casal es varen reunir amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals desplaçats a Vancouver 
amb motiu dels jocs Internacionals de Policies i Bombers celebrats a la ciutat del 31 de juliol al 9 d’agost. 

La comitiva d’atletes va fer donació d’una placa institucional de la Policia Local de Ripollet i d’una rè-
plica dels gegants del mateix municipi que es pot veure a la seu del Casal. 

La participació d’aquests atletes en els jocs va ser molt 
destacable amb una medalla d’or en la disciplina de squash. 
L’equip de basquet masculí va arribar fins a quarts de final 
però el sorteig els va fer creuar amb els dos equips que final-
ment van aconseguit la medalla d’or (bombers de Burnaby) 
i els que van guanyar la de plata (bombers d’Islandia). 
L’equip femení, tot i fer un gran paper, no va superar la 
primera fase de la competició perquè també estaven en un 
grup molt difícil.

“No cal dir que la nostra visita a Vancouver ha estat mes que agradable, teniu la sort de viure a un país 
espectacular. I de la vostra acollida nomes podem dir que ha estat senzillament genial, ja que ens heu fet 

sentir com a casa. 
Podeu estar segurs 
que no vos oblida-
rem mai”.
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High School of Pistrincs
UNA RÀPIDA REFLEXIÓ DESPRÉS DE PASSAR PEL DAVANT D’ESADE

Traduït al gosolà: Escola Superior de Pistrincs, que 
vol dir peles. Aquesta se m’ha acudit passant pel 
davant d’Esade. Vaig viure de molt a prop el comen-
çament de tan sòlida institució, quan només era una 
idea que verolava pel cap del pare Sobrerroca, amb 
el pare Martí Tusquets per pare espiritual, feina que 
aleshores feia el ple, tant que vaig donar exercicis 
d’allò més espirituals a una de les primeres promo-
cions.

AVUI DIA ESADE ÉS FAMÓS arreu del món, mal-
grat tingui la façana més esgarrifosa d’una ciutat no 
pas baldera d’esgarrips arquitectònics. Però deixem-
ho. Deia que vaig veure néixer aquesta high school, 
però ni se’m va acudir d’esbrinar què hi ensenyaven. 
Allò que en temps més savis en deien ratio studio-
rum. Han passat anys, si llavors no sabia què hi 
ensenyaven, molt menys puc saber què hi ensenyen 
ara. Però en sé una de certa. N’hi ha algunes que cap 
escola, per superior que sigui, no podrà ensenyar 
mai. Són dons del néixer.

JO DIRIA, AMB TOTS els respectes, que qualsevol home ficat a negocis ha de tenir tanta imaginació 
com un que fa novel·les. Un exemple. Mestre Pla és un dels nostres grans prosistes, però li mancava 
imaginació per somniar, s’atura a la narrativa. Semblantment, qui s’embranca a les econòmiques dels 
pistrincs, sense imaginació no farà més que ser un suro al rabeig. Més clar, diguem-ne creativitat, com la 
d’aquell que va aconseguir de vendre neveres als esquimals.

UN PAS MÉS, I VA DE LLATINADA virgiliana. Audentes fortuna juvat. La fortuna ajuda els ardentes 
no pas als audaces. A veure si m’explico. L’audaç salta de l’avió sense paracaigudes per demostrar que té 
prou pitrera. L’audens salta amb paracaigudes i sap on caurà. L’economia d’avui és plena de senyors que 
salten a la babalà, amb la butllofa de la pela imaginària i ho paga el qui se’n refia duent penjada la llufa ni 
que sigui ministre de qualsevol país del G-8.

ESTAVA EN AQUESTES QUAN m’ha vingut al cap aquella història del Mark Twain. La d’un home 
que es troba amb un bitllet autèntic del Banc d’Anglaterra que val un milió de lliures. En passa de totes, 
però acaba amb quartets i el bitllet sencer. No sé si hi ha alguna altra història que retrati millor què és una 
butllofa. El bitllet d’un milió, intacte, serveix per engalipar els borsaires de Londres a comprar accions 
d’una mina que, tant se val, mestre Twain ni et diu si és de debò.

GUILLEM CIFRÉ
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SIGUI COM SIGUI, A BARCELONA hi ha dues escoles d’economia de les millors del món. Ambdues 
amb l’adjectiu de superior. Però a cada universitat ciutadana o de més enllà hi ha estudis d’economia, 
amb títols lluents. No estranyi que, per una mutació biològica que ultrapassa Darwin, el pixatinters hagi 
desaparegut i no ens resti d’ell ni visera ni manguitos. Al seu lloc hi ha formoses senyoretes acarades 
hores i més hores a una pantalla d’ordinador.

SENSE PIXATINTERS, PERÒ, no sé si a les escoles tan superiors se’ls ha acudit d’aclarir on van a raure 
els seus gloriosos economistes. A bell ull, diria que els de més tro rauen a una multinacional, d’altres 
s’endollen a l’administració pública, algun que potser és el més negat fa política i que Déu l’ajudi. Alguns 
salten sense paracaigudes, d’altres ho fan a la segura. I ben pocs s’arrisquen a inventar, ni que sigui un 
nou tipus de sopes d’all.

ARA BÉ. AL NOSTRE PAÍS va a vessar d’escoles d’economia, el qui no havia passat de pixatinters va 
pel món dient-se economista. Arreu del planeta Terra mai no hi havia hagut tanta verolada d’economistes. 
Quan surt la paraula economia, tot bitxo s’ajusta la corbata i fa cara seriosa. I vinga comissions, i vinga 
planes de diari. Regolfant economies. L’economia se n’ha anat a can taps. M’ho va dir un economista. 
Ells són com els de la meteorologia, no poden afinar els pronòstics, només poden explicar la tempesta 
quan ja s’ha desfermat.

HE D’ACABAR QUAN em trobo que hauria de començar de cap i de nou. Però només em cal arrapar-
me a l’Evangeli. “No podem servir alhora Déu i els diners”. I l’altra. “Joiosos els pobres en l’esperit”. 
Rumieu, germans, rumieu.

Josep Maria Ballarín / Capellà i escriptor

Aplec de la Diada Nacional
30 Setembre 13, 2009

El 13 de setembre celebrem la Diada de Cata-
lunya a la seu del Casal. Serà un dinar pot-luck 
perquè cadascú porti menjar per compartir. 

El casal proporcionarà l’amanida i el pa. Us 
hi esperem!
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IEntrevista a Àngel Calderer.

Tinc 75 anys, sóc català del barri de Gràcia però 
porto 33 anys a Vancouver. He viscut a Alemanya, 
Estats Units i diferents províncies de Canadà. Vaig 
sortir de Catalunya mogut per la curiositat i pel 
cansament de la dictadura franquista. No me’n 
penedeixo de res, no pots jutjar el món si no el 
coneixes.

- Per què Canadà?
- Casualitat. Primer vaig estar a Alemanya 
i després volia anar a Estats Units però era molt 
complicat aconseguir un visat. A Berlin tenia am-
ics que havien estat al Canadà i una cosa va portar 
a l’altre. En tres mesos ja tenia els documents 
necessaris per anar al Canadà com a immigrant. Vaig arribar a Montreal sense feina però sabia francès i 
algunes nocions d’anglès. Vaig viure a Montreal i Toronto, i després d’estades més curtes a EUA i fins i 
tot Barcelona vaig arribar a Vancouver. D’això ja fa 33 anys.
- Però en aquella època no era molt habitual viatjar...
Jo em movia per la curiositat. Volia sortir de l’estat Espanyol pel cansament de la pressió del règim fran-
quista. Recordo que només entrar a França ja vaig respirar. 
- Les relacions personals al Canadà són...
Depèn d’on. A Quebec o t’estimen o t’odien, en canvi, els anglesos t’ignoren. 
No es pot evitar comparar Quebec amb Catalunya, el tracte és més proper. A més la majoria de francesos 
que van emigrar cap al Quebec eren del sud de França.
- Després de tants anys, quan vas a Catalunya et sents com a casa?
Sóc de Gràcia tot i que degut a la guerra vaig passar part de la meva infància en un poblet del Bergadà, 
Grauges, on em sento molt arrelat. 
La Catalunya d’ara ha canviat. Ho noto sobretot  a la ciutat. Els primers dies et notes estranger a la ciutat, 
no amb la família i els amics, que encara en conservo del parvulari. La gent ho percep, et pregunten d’on 
ets perquè no incorpores les expressions col•loquials que van evolucionant constantment en el teu vocab-
ulari. Però les arrels no es perden mai sempre les dus al cor. 
- El contrast més gran?
La burocràcia i la seriositat en els negocis. Aquí la paperassa és menys complicada.
- Si tornessis que t’emportaries?
La poca densitat de població. El fet de marxar d’excursió  per British Columbia i no trobar-te a ningú sinó 
ho vols.
- El que més enyores
El perfum dels boscos catalans. L’olor de romaní i ginesta de les muntanyes catalanes aquí no la trobes. 
- Si poguessis tornar enrere...
No me’n penedeixo perquè no pots jutjar el món si no el coneixes.


