
Catalans a Vancouver	 Número 48 - Novembre 2009
Amb el suport de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya

http://www.casalcatala.ca

En	aquesta	edició...

Anuncis, Notícies, Xafarderies ....................  
Escalas dels Canadencs........................................
Mal de Ventre,  J.M.Ballarín................................................
La Castanyada, V. Marques................................. 
El President Companys.........................................
Entrevista a l’Ivan i la Merce Mestres..................................
La Bilbioteca del Casal........................................
Torronada 2009....................................................

EL XÀFEC DE VANCOUVER

2
4
5
 6
7
8

10
11



EL XÁFEC DE VANCOUVER Novembre 2009

2

ANUNCIS, NOTÍCIES, XAFARDERIES ....
Dades de les properes activitats del  Casal:

    *  Novembre 2009: Teatre Català a Saskatch-
ewan produït per Tant per Tant - Catalan Con-
nection II
   
    * Durant tot el mes de desembre, a la Bib-
lioteca de Maple Ridge, hi hauran les següents 
exposicions:
          o El vial de Les Escales dels Canadencs a 
la ciutat de Barcelona.
          o Els 600 anys de la Basílica de la Mare 
de Deu de Montserrat.
          o Els 150 anys del Pla Cerdà de la ciutat 
de Barcelona.
    * 6 de Desembre 2009: Torronada amb la 
cagada del Tió. Com sempre es farà a la seu del 
Casal.
 
-El Casal Català de Vancouver i des de el 
“Xàfec”, vol donar les gràcies a la Diputació de 
Barcelona per la donació del llibre “La política 
pràctica-CERDA- i la Diputació de Barcelona” 
per la nostra biblioteca. Al mateix felicitar a la 
Diputació per la seva magnifica exposició dedi-
cada a Ildelfons Cerda, esperem que la nostra a 
la biblioteca de Maple Ridge/Canada tingui el 
mateix èxit de públic. Moltes gracies !!!!!.

-Lliçó de democràcia a Arenys

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	Viñas,	Ange-
lina	Miró,	Mossen	Ballarín,	Carmen	Ortega,	Carles	Roch,	
Mireia	Cervera	i	Núria	Beniages.

CONTUNDÈNCIA • El sí arrasa amb el 96% i 
un 41% de participació DIVERGÈNCIA • ERC 
estudia estendre arreu la iniciativa i el PSC veu la 
consulta un brindis al sol Vicenç Relats / Albert 
Calls Després de les traves que l’Audiència de 
Barcelona i el govern espanyol havien posat a la 
primera consulta popular sobre la independència 
de Catalunya i de l’amenaça d’enfrontaments que 
planava per la manifestació falangista convocada 
en contra, Arenys de Munt va viure ahir la jornada 
com un autèntic clam sobiranista i una lliçó de 
democràcia.

Un total de 2.671 veïns d’aquest poble del 
Maresme van acudir a les urnes, cosa que suposa 
un 41% dels 6.515 residents de més de 16 anys 
-estrangers inclosos- que hi estan empadronats. 
Els resultats van ser inapel•lables: el sí va rebre el 
suport d’un 96,33% dels votants (2.569); el no el 
2,28% (61); els blancs van ser l’1% (29), i els nuls 
el 0,4% (12).

-La ciutat de Blanes també a dit SI.

-El dia de la Diada vaig quedar ben sorpresa amb 
la quantitat de persones que varen venir a celebrar 
el Diada de Catalunya, hi havia canalla petita fen 
capgrossos, gent jove, i gent no tan jove però jove 
de cor. Felicitats a la Anna Maria per la seva re-
buda i al Casal per la organització, Angelina.

- Moltes gracies al Sr. Baquer, gran artista i pintor 
per la donació del seu preciós llibre, del seu art, 
per la biblioteca del Casal.

-ALICIA DE LAROCHA

La capella ardent de la pia-
nista barcelonina Alícia de 
Larrocha, que  va morir ahir 
divendres 25 de setembre 
a la nit, s’instal•larà demà 
durant tot el dia al Palau 
de la Generalitat, ha infor-
mat l’executiu català en un 
comunicat.
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Concretament, s’habilitarà el Saló Sant Jordi, que 
estarà obert entre les 10 i les 18 hores.
La Generalitat ha lamentat la mort d’Alícia de 
Larrocha, que l’ha definit com “la pianista cata-
lana més universal”, i ha recordat que el 1983 va 
rebre la distinció més alta que entrega el govern, la 
Medalla d’Or de la Generalitat.
Nascuda el 23 de maig del 1923 a Barcelona, de 
Larrocha va debutar quan encara era una nena 
amb concerts a Barcelona i Madrid. El reconeixe-
ment internacional li va arribar quan va debutar als 
Estats Units el 1954.
La seva trajectòria va ser reconeguda amb nom-
brosos guardons, com dos premis Ondas (1992 i 
2000), el premi Unesco (1995), el premi Príncep  
d’Astúries de les Arts (1994), la medalla d’ or de 
la ciutat de BCN i dos grammys.

-A finals de setembre va esclatar la bomba del 
Palau de la Musica,Felix Millet o mes ve Felix Bil-
let va renunciar al seu càrrec ja que havien desa-
paregut molts milions d’ euros del Palau, escrivint 
una carta i declarant-se culpable. S’ ha descobert 
que Millet te quasi 40 propietats al nom de la 
seva família i d’ ell. Els cantaires ja sabien quel-
com però tenien por de dir res perquè ell portava 
la direcció del Palau amb ma ferma. 250 artistes 
han firmat el Manifest del Palau per demanar una 
direcció correcta i que es promocioni la musica 
catalana. El dia abans de sortir aquest embolic 
Millet estava preparen vendre al Palau un local per 
2.8 milions de euros. Ernest Lluch ja va denunciar 
el 2000 que al Palau passava alguna cosa amb les 
finances. Àngel Colom havia rebut també 72.OOO 
euros d’ en Millet. El Palau ha pres accions penals 
i civils contra F. Millet. A la nomina del Palau 
estava quasi tota la seva família.

Quina vergonya!!, ja que el Palau es va fundar 
amb donacions i els cantaires no cobraven mai res. 

Es demana que se li retiri la Creu de Sant Jordi i 
que tot això es solucioni en ve del Palau que es 
una Institució molt catalana i fundada per catalans.

EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA 
DE MAPLE RIDGE.

Durant tot el mes de desembre, a la Biblio-
teca 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 
Barcelona.

-El Casal Català de Vancou-
ver dona el seu mes sentit 
condol a la nostra consòcia 
Lolita Alsina per la mort de 
la seva estimada filla Cris-
tina Isabel Weigmann(1971-
2009), que Deu la tingui a la 
seva gloria.

“ Recordem a tots els socis que a la Torronada 
tindreu l’oportunitat de renovar la quota anual de 
soci. Les quotes continuen sent de 45$ per la quota 
familiar, 30$ per la quota individual i 15$ per la 
quota de jubilats. Si us plau porteu l’import exacte 
o xec a nom del Casal Català de Vancouver. A més 
a més de rebre el butlletí, sent soci del Casal us 
dóna l’avantatge de gaudir de les beques i ajudes 
que la Generalitat ofereix als membres dels Casals 
Catalans d’arreu del món. La condició per a optar 
a aquestes beques és ser soci i estar al corrent dels 
pagaments. Per més informació sobre aquestes 
beques adreceu-vos a qualsevol dels membres de 
la Junta.
  
Gràcies,
Mireia
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25/10/2009   HOMENATGE A LA LLUITA ANTIFEIXISTA A HORTA-GUINARDÓ 

Un vial de la Teixonera recorda les brigades in-
ternacionals 
1. • Les Escales dels Canadencs uneixen dos carrers del barri

 
El barri de la Teixonera, al districte d’Horta-Gui-
nardó, mostra des d’ahir una placa amb la inscrip-
ció Escales dels Canadencs, que dóna nom al vial 
d’esglaons que enllacen els carrers d’Arenys i Santa 
Rosalia en record dels voluntaris de les brigades 
internacionals d’aquest país nord-americà que van 
defensar la república després de la sublevació del 
general Franco. La placa està situada a l’altura del 
número 75 del carrer d’Arenys, al costat del centre 
cívic de la Teixonera.
Abans de descobrir la placa, es va fer una ofrena 
floral al monument dedicat a les brigades aixecat a 

la boca nord del túnel de la Rovira, al Carmel, en commemoració del 71 aniversari del comiat d’aquests 
combatents de Barcelona durant la guerra civil.
Les Escales dels Canadencs recorden el batalló Mackenzie-Papineau format per pràcticament 1.500 
voluntaris, molts dels quals van morir en la lluita contra les tropes insurgents en els combats del Jarama 
(Madrid), Terol i especialment a la batalla de l’Ebre. La proposta del topònim la va fer el Casal Català de 
Vancouver. 

4

EL PERIÓDICO / BARCELONA



EL XÁFEC DE VANCOUVER Novembre 2009

5

MAL DE VENTRE
 He vist la pel•lícula més o menys biogràfica de l’home més simbòlic que ha tingut aquest país. I 
no parlo pas del Casanova, que va aflacar, sinó d’algú que he vist ben viu, en Macià.
 Encara que sigui prendre-les que sembli de molt lluny, la cosa ja treu brot amb el Fernando 
Catòlic. Morta aquella mig bleda mig inquisidora que fou la Isabel, mestre Fernando, atipat dels castel-
lans va casar-se amb Germana de Foix. Si el fill que van tenir hagués viscut, tururut viola de la unidad de 
España.
 I, ves que la vam ballar entre que no podíem  anar a les Amèriques  por ser extranjeros i allò del 
Conde Duque de Olivares: El mayor negocio de Su Majestad es que estos reinos sean gobernados al modo 
de Castilla.  I ja està tot dit.
 Tot dit, però ni enllestit ni acabat. D’una banda Castella, que confon Espanya amb ella mateixa, 
ens ha volgut empassar i no se n’ha sortit, li hem quedat encanetrats a les tripes i té mal de ventre.
Des de la nostra banda, bo i coneixent  pla bé aquest país em sembla una mena de miracle que hàgim so-
breviscut salvant l’idioma i la carn d’olla. Potser perquè venim d’una gent que treia pa de les pedres.
No som separatistes, ens en fan i ací tenim en Macià. Militar espanyol que se sentia espanyol, va tocar tan 
d’aprop la mala bava dels del sabre i els manegues d’enllà que esdevingué un separatista que no es volia 
separar. Si Maragall va dir  “Adéu Espanya”  en Macià no ho va dir, ho va fer a la valenta.
 Toquem a avui. En temps del Franco, fins i tot al Madrid de la conspiratòria ens prometien lliber-
tat. Que t’ho creguis minyó, ens van sortir amb l’estirabot del café para todos.  Siguin de dretes o siguin 
d’esquerres o siguin què siguin ni els polítics, ni els militars, ni la bona gent d’allà no podran entendre 
mai que ací mai no estarem en pau en una Espanya talment ells la veuen. En el fons el Franco és en el 
subconscient de tots quan toquen aquesta tecla. Ací a casa ens hem sentit estafats, ha sortit el separatisme 
sense embuts.
I ells continuen amb el mal de ventre. No ens enganyem, potser trobarem algú que se’ns faci comprensiu.  
Només ho semblarà. No ens entendran mai.

Escales dels Canadencs

El mes de novembre del 2008 l’Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va 
fer oficial el topònim de “Les escales dels canadencs” per a la ciutat de 
Barcelona. Aquestes escales són al districte d’Horta-Guinardó. Estan 
compostes de 4 trams amb una llargada total de 228 m.
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La castanyada
Vicent Marqués
AVUI

És típica de Tots Sants, una de les maneres que tenim els catalans 
d’honorar els morts, aquells familiars més o menys volguts que ja no es-
tan entre nosaltres. Tots els pobles honoren els morts, cadascun a la seua 
manera, i nosaltres ho fem menjant castanyes i panellets i encenent les 
minetes o xinxetes en fer-se fosc. Recordo quan les encenia ma mare, al 
damunt de la calaixera, que feia una mica de por perquè en la foscor les flametes escampaven ombres es-
tranyes per tota l’habitació, ombres que en la imaginació d’un xiquet bé podien ser els espectres d’aquells 
familiars que havíem invocat i que potser havien vingut sol•lícits a fer-nos una visita.

Aleshores jo encara no podia saber que les emocions torbadores que sentia davant d’aquells llums fan-
tasmagòrics estaven generalitzades arreu: “La creença que les ànimes dels difunts surten de llurs tombes 
i tornen a casa seva, a viure unes hores al costat de llurs familiars, és universal; ja la tenien els egipcis i 
d’ells va passar als vells pobles mediterranis, des d’on es degué estendre pels pobles del nord. Per tal de 
fer-los llum en llur camí, tant quan tornaven a casa com quan se n’anaven a l’eternitat, durant tota aquesta 
nit es posaven llums a la part exterior de les cases. Els llums que hom encén damunt de les tombes en tal 
dia com avui, a més del sacrifici ofert a les animetes dels traspassats, podia anar destinat a fer-los troba-
dor el camí”. (Joan Amades: Costumari català).

La temporada de les castanyes comença al mes d’octubre, però a Catalunya és obligat de menjar-ne a la 
diada de Tots Sants, després de sopar, en una petita festa que s’anomena precisament la castanyada, títol 

d’una poesia que apare-
gué en el setmanari La 
Campana de Gràcia del 31 
d’octubre de 1903.

“¡Au, companys!... ¡la 
castanyada / hem de fer 
altra vegada!... / puig Tots 
Sants ha arribat ja. / Entre 
la Tardor boirosa / el dis-
frutar se’ns imposa, / ¿que 
hem de fer, doncs?... ¡dis-
frutà! [...] Prou fer petar la 
xerrada, / ¡y ressoni una 
cantada! / que de això tots 
ne sabém; / ¡sia eix cant la 

despedida / per tornar-hi amb goig sens mida / un altre any!... ¿hi tornarem?... / Oh... ¡sí! ¡sí!... que ha tots 
agrada / celebrar la castanyada!... / ¡nostres goigs no son pas tants!... / ¡¡¡però esperem amb frisa sana / y 
amb el cor ple d’esperansa / la diada de Tots-Sants!!!”.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 23. Dilluns, 12 d’octubre del 2009
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El President Companys:

Només 16 línies. Aquest és el contingut de la “declaració de reparació i 
reconeixement personal” emesa pel ministeri de Justícia en favor de Lluís 
Companys i signada pel ministre. Es tracta d’un model de redactat utilitzat 
també per a uns 600 casos més –els d’altres represaliats pel franquisme 
que han sol•licitat el certificat previst per la llei de memòria històrica–, i 
que conté un primer paràgraf “personalitzat”, segons fonts del ministeri.

Aquest fragment, que varia segons les circumstàncies de cada represaliat, 
té set línies i concreta que “ha quedat acreditat que D. Lluís Companys i 
Jover va patir violència per raons polítiques i ideològiques”, i que “va ser 
injustament condemnat a mort en compliment d’una sentència imposada 
per un il•legítim consell de guerra”. En cap moment s’esmenta el càrrec 
amb que va ser afusellat Companys, president de la Generalitat.

El document, que no té cap transcendència jurídica, ha estat lliurat aquesta matinada (hora catalana) a la 
néta de Companys, Maria Lluïsa Gally, a Mèxic, on viuen els descendents del president màrtir. El con-
seller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, s’ha desplaçat al país americà per 
participar en l’acte, en què el ministre de Justícia espanyol, Francisco Caamaño ha entregat el certificat.

Informe de la fiscalia en preparació
Amb aquest gest, el govern espanyol considera acabada la seva intervenció en el procés per rescabalar la 
família Companys i Catalunya com a país. Ara és el torn de la Generalitat, que aquest dijous aprovarà, 
en un consell executiu extraordinari –coincidint amb els 69è aniversari de l’afusellament– la petició a 
la fiscalia perquè presenti davant el Tribunal Suprem un recurs de revisió del consell de guerra que va 
condemnar a mort el president. L’objectiu és que la condemna, si la justícia accepta revisar el cas, sigui 
finalment anul•lada. 

La fiscalia sempre s’ha oposat a qualsevol revisió de casos del franquisme al Tribunal Suprem, al•legant 
la necessitat de preservar la seguretat jurídica. Va passar en el cas de Salvador Puig Antich i en el de Joan 
Peiró, ministre català de la II República espanyola. 

Ara, però, el departament de Saura manté converses amb la Fiscalia Superior de Catalunya, encapçalada 
per Teresa Compte, que emetrà un informe sobre el cas adreçat als seus superiors, la Fiscalia General 
de l’Estat, encapçalada per Cándido Conde Pumpido. L’escrit de Compte avaluarà la petició del govern 
català, que es formalitzarà demà. Segons han indicat a l’AVUI.cat fonts de la fiscalia, la fiscal en cap hi 
està treballant però no donarà a conèixer el seu veredicte fins que tingui la declaració entregada avui per 
Caamaño i la petició formal de la Generalitat.

Si l’informe de Compte és favorable a la sol•licitud de la Generalitat i convenç Conde Pumpido, el fiscal 
general haurà d’ordenar als fiscals del Suprem canviïn el criteri utilitzat fins ara. Després serà coses dels 
jutges de la sala militar del Suprem decidir si accepten el recurs per reobrir el cas. 
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Entrevista a l’Ivan i la Mercè Mestres

La història del matrimoni de l’Ivan i la Mercè Mestres és la del emi-
grant i la superació constant amb il•lusió. Ell emigra amb la família a 
l’Argentina i després a Xile, ella amb els pares també viatja de Barce-
lona a Xile on es troben s’enamoren i comencen una vida intensa que 
els portarà a Vancouver, casa seva des de fa 40 anys.

Que et va fer marxar de Catalunya.
IVAN
Jo vivia al barri de Gràcia, era l’any 48, tenia 15 anys i els meus pares varen decidir marxar de Barcelona 
per la situació política. Varem arribar a Buenos aires després d’una viatge en tren fins a Marsella i d’allà 
en vaixell fins a l’Argentina.  Varem viure-hi quatre anys i després varem marxar cap a Santiago de Xile, 
on hi teníem una cosina, perquè el clima extremadament humit de la ciutat de Buenos Aires no li provava 
al meu germà petit amb qui em porto 19 anys. 
MERCÈ
Vaig néixer a Barcelona al carrer Consell de Cent i als 8 anys amb els meus pares varem anar a viure a 
Horta en una torreta de la què tinc molt bons records. També després de la guerra els meus pares varen 
decidir marxar de Barcelona i varem anar a viure a Santiago de Xile, jo tenia 17 anys, era l’any 1950.
I us vareu conèixer...
IVAN
Ens varem conèixer a Santiago de Xile. Quan feia dos anys que havia arribat, els pares varen decidir que 
tornaven a l’Argentina, aquesta vegada a Mar de Plata. Però jo els hi vaig dir que no els acompanyaria, 
em volia quedar amb la Mercè, i ens varem casar. Varem viure 20 anys a Xile on van néixer els nostres 
dos fills, la filla petita  ja va néixer a Canadà. Ens hi haguéssim quedat, però el país no anava bé política-
ment. 
I no vareu pensar en tornar a Catalunya?
MERCÈ
No. La família més propera era a Xile i a l’Argentina, no tenia sentit tornar a Barcelona. Tot i això, em se-
guit anant a Barcelona sovint perquè els pares de l’Ivan es van retirar a Barcelona i part de la seva família 
és allà ara.
I que us va portar al Canadà?
IVAN
Sabíem que ens volíem quedar pel mateix continent i provar sort cap a l’Amèrica del Nord. Varem tenir 
la possibilitat d’anar als EUA gràcies a un contacte perquè a Xile treballava com a ebenista i els meus 
clients eren gent de l’esfera política i diplomàtica. Em va dir “don’t worry”, ell m’ho arreglava tot només 
havia d’anar  a immigració i demanar l’entrada al país. Però no ens seduïa la idea perquè en aquells mo-
ments EUA estava en la guerra de Corea i hi havia incidents al país per la qüestió de raça. 
Va ser fàcil establir-vos al Canadà?
IVAN
Sí varem tenir molta sort. La primera setmana ja vaig trobar feina, tota una casualitat. Tornava de 
l’oficina d’immigració per sol•licitar treball, anava ben vestit i tornant cap a l’hotel a English Bay, on ens 
varem estar la primera setmana,  vaig veure un taller d’ebenisteria. Vaig entrar i amb el meu anglès ma-
carrònic vaig dir que jo era ebenista i que volia treballar allà. Em van dir que començava el dia següent.
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Als tres mesos vaig trobar una feina millor en un taller on feien mobles de roure. Curiosament allà un 
company, que deuria tenir por que li fes ombra, em va buscar feina en una empresa en la què construïen 
vaixells. Aquest era el meu gran hobby i no vaig poder dir que no. Més endavant ja vaig muntar el meu 
propi negoci en aquest sector. 
Com a mariner, té algun consell important a la mar?
Sí, un que em va donar el meu instructor de pilot i que m’ha ajudat en situacions crítiques. Si vols arribar 
de” B” a “A”, sempre has de tenir un pla “C” i “D” que t’acabin portant a “A” per si el camí directe és 
complica.
És útil perquè aquestes aigües  canadenques no són com les mediterrànies...
No. Aquí el temps canvia completament en molt poca estona. Amb la Mercè i la meva filla petita, la Gin-
esta, varem navegar molt i varem tenir algun ensurt. La navegació requereix bona forma física i coneixe-
ment del funcionament del vaixell ja que en ocasions s’ha d’actuar molt ràpid, t’hi va la vida.  
Quines enyorances tenen de Catalunya?
El tracte humà. Enyorem anar pels pobles i parlar amb la gent.  Quan parles en català amb una altra per-
sona em vibra una sensació dins teu. En canvi, als canadencs els hi costa arribar a la naturalitat.
I quins records?
IVAN
Durant la guerra el meu pare ens va portar a mi i a la mare a un poblet de Castelló de la Plana. Un dia 
caminant cap a la masia en la què vivíem varem veure llamps a la costa. De sobte un xiulet. No hi havia 
llamps, eren bombardejos dels nacionals a la costa i una bomba ens passava per damunt. El meu pare 
ens va empènyer a un rec on varem sentir el soroll de la 
bomba en caure al terra, però finalment no va explotar. 
Havia de venir al Canadà, aquella bomba em donava una 
oportunitat.
MERCE
Jo també recordo el dolor de la guerra, dels bombarde-
jos de Barcelona, de cases i blocs sencers destruïts. 
Per això quan sento que encara hi ha guerres aquí i allà 
m’esgarrifo.
IVAN
 Recordo la història d’una bomba que va caure en un 
edifici que es va destruir completament excepte la banda 
d’una paret on hi havia un senyor dormint. Es va salvar 
perquè va posar el llit arran de la paret i els bombers varen 
haver de despenjar-lo.
Què és el millor de viure en països diferents?
MERCÈ
Et tornes més imparcial, més tolerant. Comprens molt més 
als altres i ets capaç de veure les coses amb perspectiva, 
allò bo i dolent de cada lloc. 
El pitjor?
Inevitablement perds amistats perquè la incomunicació fa 
que les relacions es refredin.
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Nous cursos de català pel 2010

El Casal Català oferirà de cara al proper any cursos de català de dos nivells diferents.

Nivell 1 (8  sessions,  2 hores/sessió) Dissabtes de 10:30 a 12:30 del mati
Classes: Febrer 6,13, 20 i 27. Març: 6,13,20 i 22
Localització: Coquitlam Library, Poirier Branch, 575 Poirier Street, Coquitlam, B.C.V3J 6A9
Temari:
• Catalunya i  el català al mon
• L’ alfabet català
• Els sons de les vocals
• Les regles d’accentuació
• Els numerals
• L’ article
• Els possessius
• El substantiu: gènere i nombre
• Els verbs regulars: present, passat i futur simples
• Els verbs ser i estar: present, passat i futur simple
• Els verbs “auxiliars”: anar i haver
• Vocabulari
• Conversació
• Lectura

Nivell 2 (8 sessions  90 minuts /sessió) Dijous de 7 a 8:30 pm
Classes: finals de gener, febrer i març
Localització: pendent de confirmar
Temari:
• Adjectius: gènere i nombre
• Adverbis
• Conjugació verbal: perfecte d’ indicatiu, i el condicional
• Conjugació dels verbs irregulars: normes ortogràfiques
• Pronoms
• Vocabulari
• Conversació
• Lectura
• Escriptura

Les classes de català d’enguany s’han celebrat durant els mesos d’octubre i novembre i han tingut una 
bona acollida, amb un nombre important d’estudiants universitaris de Vancouver.

Classes de català per infants
El Casal Català vol oferir en la seva programació de l’any que classes de llengua catalana per als més 
petits del casal. Mitjançant jocs i cançons pot ser una bona oportunitat perquè els més petits es relacionin 
entre ells i practiquin la llengua. Si esteu interessats poseu-vos en contacte a través de l’adreça del Casal: 
vancouver@casalcatala.ca. 
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La biblioteca del casal es posa al dia 
La Biblioteca de Catalunya arxivarà els butlletins del Casal Català de Vancouver  
El Casal Català de Vancouver ha signat un conveni amb la Biblioteca Nacional per tal de 
proporcionar tots els continguts digitals i facilitar-ne l’accés obert al públic en general a 
través dels mecanismes de la Biblioteca de Catalunya.
La Biblioteca preservarà la conservació en forma i contingut dels recursos disposats en un 
període de quatre anys i amb el compromís de renovació anual en el mes de desembre de cada any.
Aquest projecte impulsat per la Biblioteca de Catalunya porta per nom PADICAT (Patrimoni Digital 
de Catalunya) i té com a objectiu fomentar la recuperació, difusió i preservació del patrimoni digital 
català i, especialment, assegurar l’accés permanent a la producció digital publicada a Internet.

Darreres donacions a la biblioteca del Casal:

- TV3 ha donat les següents pel•lícules:
•Serralonga cap. # 1 (subtitulat a l’anglès)
•Serralonga cap. # 2 (subtitulat a l’anglès)
•El pallasso i el Führer (subtitulat a l’anglès)
•Després de la pluja (versió catalana)
•Positius (versió catalana)

- El pintor Josep Baqués i Tomàs, pare del nostre soci Albert Baqués, ha fet la donació del seu llibre 
“Baqués… lirisme màgic”, que podeu consultar a la biblioteca del Casal. 

- La Diputació ha donat es següents  llibres:
•La política practica
•CERDA
•La Diputacón de Barcelona

Torronada 2009
Diumenge 6 de Desembre

A partir de les 12 del migdia us esperem a la seu del Casal per celebrar el Nadal a la catalana. 

Com cada any menjarem turrons, amanida, pa amb tomàquet i pernil. Els tiquets 
per les consumicions es podran comprar el mateix dia al Casal  $10 per persona.

El tió cagarà regals pels més petits, pel que us demanem que confirmeu si porta-
reu nens per tal de poder fer els preparatius d’aquesta activitat. Aviseu a través del 
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Les cançons per fer cagar el tió!

Caga tió,
caga torró;

si no et daré
cop de bastó.

Caga tió, tió de Nadal;
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera,
i el pollí a dalt del pi.
Toca, toca Valentí.

Ara passen bous i vaques,
I gallines amb sabates
i galls amb sabatons.

Correu, correu minyons,
que la tieta fa torrons,
el vicari els ha tastat,

diu que són un poc salats.
Ai el brut, ai el porc,
ai el cara, cara, cara,
ai el brut, ai el porc,
ai el cara de pebrot.

Tió, tió,
tronc de Nadal;

caga torró
i pixa vi blanc.

Dos poemes de Nadal 
– Francesc Pàmies

Nadal 1

Si la llavor dels meus versos
germinés en flor de pau,
rimaria brots encesos
amb estrelles de Nadal.

Cada infant fóra una flor
i cada dona, una mare, 
i cada home et vetllador
perquè no es fongués la flama.

I enllaçats versos i humans,
amb lligams de color d’or,
ben estrenyent-se les mans,
es parlarien d’amor.

Les guerres no rimarien,
que els versos no volen sang:
sols la Pau i l’Alegria
rimen versos per Nadal.

Nadal 2

El Nadal es simbolisme
de l’afany d’ésser millor
i mobilitza entusiasmes
amagats dins del cor.

S’han d’expressar per Nadal,
als infants i a la vellesa,
sentiments d’amor i pau
i que els omplin de tendresa.

Perquè els nens i els vells, a la fi
son el suport de la vida,
uns estan llaurant camí
i els altres llavor ja florida.

Per això vull fer amb flor
un exemple fet en vers,
rimant paraules d’amor
quan arribin a l’univers.

telèfon: 604 83 65 289 (Carme Ortega) o al cor-
reu electrònic del casal Vancouver@casalcatala.ca 

També us convidem a fer un pessebre vivent! Ne-
cessitem totes les figures del pessebre, qui s’anima?
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