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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.

Dades de les properes activitats 
del  Casal:

- 5 de Desembre: Torronada

 
- Amb motiu de l’Onze de Setembre�� la Sen-
yera va onejar de nou a l’ Ajuntament de �aple 
Ridge�� com ho anat fet des de fa 30 anys.

- Des del Casal volem desitjar molta a felicitat 
a la nostra consòcia �aria Dominica Gutier-

ANUNCIS, NOTÍCIES, XA-
FARDERIES ....

rez amb motiu del seu casament Que el seu futur 
estigui plena de salut�� felicitat i tot el millor.

- �a tenim dos campions catalans del món�� un es 
�orge Lorenzo campió de moto GP. Ha guanyat 
set victòries sobre quinze carreres. L´altre és en 
Tony Elies de �anresa i campió de moto numero 
dos. Felicitats i els catalans som únics en tots els 
aspectes�� Visca Catalunya!!!.

- S´ha establert un servei de notícies catalans per 
arreu del món. Així les noticies van directament al 
món sense passar per �adrid.

- Encara que no estigui d´acord amb el nacional-
isme Català�� l´escriptor �ario Vargas Llosa�� premi 
Nobel de Literatura�� es va formar a �arcelona 
durant els quatre anys que va estar residint (1970-
1974). Ell va donar a conèixer el Tirant lo �lanc�� 
aconseguint que es tornes a publicar a traves de 
Carles �arral. La seva agent�� Carme �alcells�� 
el va anar a buscar a Paris per dir-li que no fes 
més de professor i es dediques a escriure llibres. 
Aquesta senyora va ser la que va publicar quasi 
tots els llibres de la literatura sud americana�� entre 
ells Garcia �arquez. Vargas Llosa té tres fills. A 

EXPOSICIONS	A	LA	BIBLIOTECA	
DE	MAPLE	RIDGE. 

Durant tot el mes de desembre a la 
biblioteca de Maple Ridge hi haurà 
la següent exposició:” TRADICIONS 
CULTURALS DELS PAÏSOS CATA-
LANS (castellers, gegants, bestiari, 

l’ ou com balla etc).

Mil perfums i mil colors.
Mil cares te Barcelona.
La que Cerda somnia,
la que esguerrar en Porcioles,
la que devoran les rates,
la que volen els coloms,
la que es remulla a la platja,
la que s’ enfila als turons,
la que per Sant Joan es crema,
la que compta per dansar,
la que s’ em gira d’ esquena
i la que en dona la ma.

Joan Manel Serrat, cantautor
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�arcelona va nèixer la seva filla i els seus dos fills 
varen anar a escola catalana. 
 
- Aquesta tardor s´estrenen a �arcelona moltes pel.
lícules catalanes com per exemple : Pa Negre�� El 
�ruch etc i a València s´esta filmant una pel.lícula 
del famós Capitan Trueno i el Sant Grial.
 
- A �arcelona´hi ha una exposició de Sant Fran-
cesc de �orja�� primer marqués de Llombai�� Duc de 
Gandia�� Virrei de Catalunya (1539-1546)�� tercer 
General de la Companyia de �esús (1565-1572) i 
canonitzat per el Papa Climent X l´any 1671. Ell 
era de la família dels dos Papes �orjas i cosí de 
l’Emperador Carles V. Tota la família �orja par-
lava el Català.

- L´Ateneu de �arcelona ha celebrat el cent 
cinquanta aniversari de la seva fundació. 

- Unes 700 persones a l´església de Sant Agustí 
assisteixen al primer funeral que es fa en honor 
del president Companys. L´acte es converteix en 
un clam perquè s´anul.li la seva sentència judicial. 
Espanya no escolta als catalans per això es demana 
l´independència. Visca Catalunya lliura!!!

- Ha mort als 70 anys el gran lingüista i professor 
de filologia�� �oan Sola. �untament amb Pompeu 
Fabra i �oan Coromines han sigut un dels grans 
defensor de la llengua catalana. Sola era Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes i Creu de Sant 
�ordi. També era el vice-president del Institut 
d´Estudis Catalans. Descansi en pau!!!!.

- Ha mort el gran pedagog�� critic i escriptor�� �oan 
Triadu i Font��figura cultural de la resistència con-
tra el franquisme.
 
- Al final del 2015 se obrirà la �iblioteca Central 
de �arcelona al �ercat del �orn. Al seu subsol es 
varen trobar les restes arqueològiques de la ciutat 
del 1714.

 
- Durant els segles XIV i XV les autoritats civils 
i eclesiàstiques fundaren arreu del territori català 
centres d´ensenyament superior com l’Estudi Gen-
eral de Lleida (1300)�� la Universitat de Perpinyà 
(1350)�� l´Estudi General Lul.lia de Ciutat de �al-
lorca (1483) i la Universitat de València (1499). 
Tots aquests establiments varen formar mestres 
catalans ben preparats. El savi �osep �atalla diu 
que l´Edat �itjana�� apart de les institucions as-
senyales�� ens ha llegat els monestirs i catedrals�� els 
rellotges de torre i les arades de pala.
 
- Frases memorables dedicades a la Solidaritat 
Catalana: “On has vist mai que una bala mati una 
paraula”�� “Solidaritat es la terra que s’alça en els 
seus homes”�� “la terra no és carlina�� ni republicana�� 
ni monàrquica�� si no que és ella mateixa�� que crida�� 
que vol son esperit propi per a regir-se”.
 
- A Tarragona s´ha celebrat�� com cada dos anys�� 
el campionat de Castellers. Aquest any ha guanyat 
la colla dels Castellers de Vilafranca. A Nairobi 
es votara per que els castellers siguin declarats 
Patrimoni Cultural de la Humanitat. Als Països 
Catalans hi han cinquanta colles i es necessiten�� 
aproximadament�� dues centes cinquanta persones 
per a cada castell

- A �arcelona es celebraran els campionats 
mundials de natació el 2013. El Tour de 
France sortira de �arcelona el 2014. 

- L’UNESCO ha declarat Patrimoni Cultural Inma-
terial de la Humanitat els: Castellers�� el Cant de la 
Sibil.la de �allorca i la Dieta �editerrania.
Fora de Catalunya��  hi han castellers a Xile i a la 
Xina. Anim!!! A veure si Vancouver s’estableix la 
propera colla!.

- Recordeu que a la �iblioteca de �aple Ridge��  
del 1 al 31 de Desembre hi haurà una exposició 
sobre les cultures i tradicions catalanes i entre 
aquestes els Castellers.
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El proppassat 7 de novembre�� ja és una data històrica per Catalunya :  

El papa �enet XVI  va consa-
grar a �arcelona  el temple-ara�� 
basílica - de la Sagrada Fa-
milia. 

Quan  Antoni Gaudí la va començar  el 19 de març de 1882��se-
gurament que mai s’hauría imaginat que que estaba edifificant 
l’ultima gran cat-
edral d’Europa. 
Despres de 128 
anys��  ara   ens 
trovem devant 
una obra -en-
cara no acabada 
- plena  de  

majestat i llum�� que les grans  vitralles  ens regalen  amb uns 
simfonía de colors  sembrada en el boscany de les columnes  
que sostenen la boveda.

La cerimonia de la consagració�� amb els rituals liturgics 
acostumats 
per aquestes 
ocasions�� 
es va allargar quasi bé tres hores.Van ser emocionants 
els cants de l’Escolanía de �ontserrat amb els de l’Orfeó  
Català i el cant del  Crec-en un-Deu i el Virolai amb  
les milers   veus de tot el poble ��que van fer resonar les 
pedres i els cors de tots els catalàns i��també  el parlament 
cargat d’emoció de l’arquitecta responsable el Sr. �ordi 
�onet i�� es té d’agraïr en general�� la gran presencia del 
català  ��incloïnt’hi les paraules del papa�� durant la liturgia.

http://www.sagradafamilia.cat/index.php
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El català, número u a la Wikipedia

Amb el fi de potenciar la qualitat dels seus articles�� l’enciclopèdia oberta 
Wiquipedia classifica segons diferents paràmetres els continguts que s’hi 
escriuen. En un d’aquests llistats el lloc preferent l’ocupa el català�� per 
davant de llengües amb molts més parlants com l’anglès�� l’alemany�� l’italià�� 
el mandarí�� el castellà o el francès. Es tracta de la que engloba l’extensió 
d’una compilació de mil articles considerats “bàsics” pels gestors del web.

Seguint una fórmula matemàtica per ponderar el pes de cada llengua�� el 
català obté una nota de 87�� 52 sobre 100�� un punt i mig per sobre l’anglès. 

L’edició catalana de Wikipedia�� la Viquipèdia�� conté els mil articles imprescindibles i només un d’ells�� el 
que fa referència a la oïda�� té una extensió inferior als 10.000 caràcters.
_______________________________________________

Enciclopèdia Catalana

L’editorial acaba de llançar (6/9/2010) 
l’Enciclopèdia.cat�� la nova versió per a Internet 
de la Gran Enciclopèdia Catalana que substitueix 
l’Enciclopèdia�� web que veié la llum el 2008.

Les característiques essencials de la nova Enciclopè-
dia.cat són:
Nou disseny. Clar i minimalista. 
Nova estructura documental i nous continguts

Nou cercador.   La tecnologia emprada és la del cercador de Google Participativa.  Els usuaris podran 
modificar i aportar articles directament.
_______________________________________________

Tallers per la Llengua treballa amb la tesi que si els catalanopar-
lants aprenguéssim a mantenir-nos en català amb normalitat�� l’ús de la llengua 
es dispararia exponencialment. És amb aquesta idea que hem entrevistat a per-
sonatges destacats de la cultura i la comunicació�� com els periodistes �iquel 
Calçada�� Vicent Sanchis i Patricia Gabancho�� l’escriptor Sebastià Alzamora�� el 
director editorial del Grup 62�� Fèlix Riera�� i la presidenta d’Òmnium Cultura�� 
�uriel Casals.

       Podeu entrar a la seva pàgina web (www.tallers.cat) o clicar al  aquest enllaç (http://www.youtube.
com/user/Tallersperlallengua) trobareu el vídeo “Entrevistes per la Llengua”�� que han elaborat amb 
l’objectiu de trencar diverses fal•làcies que envolten l’ús de la llengua catalana.
 Sisplau�� feu-ne difusió.
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Catalunya ja té passaport propi
- La iniciativa Identitat.cat editarà el passaport dels Països Catalans.
 
-El 20% dels ingressos aniran destinats a entitats que defensen la llengua i la cultura catalanes.

Amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre�� el projecte Identitat.cat iniciarà l’edició d’un passaport 
propi dels Països Catalans. El document�� que  emula els passaports dels Estats oficials d’arreu del món�� 
és un llibret de 28 pàgines que conté un recull de frases de personalitats destacades de la nostra història i 
la nostra cultura�� com Antoni Gaudí�� Lluís Llach o Ovidi �ontllor. Els exemplars es podran adquirir per 
mitjà de l’accés al web www.identitat.cat i estaran completament personalitzats amb la fotografia i les 
dades del seu titular.

Identitat.cat es una iniciativa independent i de caire eminentment cultural que destinarà el 20% dels 
ingressos obtinguts amb la venta dels passaports a recolzar les entitats que defensen la llengua i la cultura 
catalanes. El preu de cada exemplar serà de 11��90 euros i els interessats el rebran al seu domicili.
Segons els cinc joves barcelonins responsables d’identitat.cat�� l’objectiu últim de la iniciativa és “dotar 
als ciutadans del nostre país d’aquells documents propis de qualsevol estat sobirà per d’ajudar a refer-
mar la identitat nacional dels ciutadans que se sentin plenament catalans”. De fet�� els mateixos impulsors 
d’aquest passaport també estan ultimant el llançament d’un DNI català per contribuir�� segons ells�� “a la 
plena normalització de la nostra identitat”.   

Passport please!

Amb motiu del llançament del passaport i coincidint amb la Diada de l’Onze de Setembre�� els impulsors 
tenen previst promoure la idea per mitjà de la “infiltració” de diversos policies de duanes enmig de la 
Festa de la Llibertat que se celebrarà al Passeig Lluís Companys de �arcelona durant tota la jornada. 

Contacte:
Rafel �artinez / Gerard Ribas
Telf. 677.117.136 / 699315506
E-mail: info@identitat.cat
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La normalització del català ha tornat a rebre un 
altre bombardeig en el marc de l’ofensiva judi-
cial implacable que s’està orquestrant a partir de 
la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut�� una resolució que dinamita la recuper-
ació de la llengua catalana�� subordinant-la i sot-
metent-la a la uniformitat espanyola castellana i 
castellanitzadora. El Tribunal Superior de �ustícia 
de Catalunya (TS�C) ha recorregut als arguments 
portats amb safata per la sentència estatutària 
per tal de suspendre cautelarment els reglaments 
d’ús del català de l’Ajuntament de �arcelona i 
la Diputació de Lleida. Una suspensió cautelar 
que�� en aquest punt�� cal interpretar com la dilació 
processal d’una altra atrocitat política disfressada 
amb toga. No hi ha discussió�� ni matís possible 
davant d’aquest atac. Espanya va sentenciar abans 
de l’estiu la seva voluntat de reducció de l’idioma 
comú dels catalans a una parla residual restrin-
gida a l’àmbit privat. Sense presses�� però sense 
aturador�� tot i que sí que es nota una mica més de 
celeritat que durant els últims anys. Amb aquest 
objectiu�� ha posat a les mans de la justícia els me-
canismes legals i la cobertura política necessària 
per executar un procés d’anihilació lingüística in-
discutible i un atac a la coexistència pacífica sense 
precedents des de la fi de la dictadura franquista. 
Els partits que�� des de Catalunya�� encara gosen 

defensar la justícia i la legitimitat de la sentència 
de l’Estatut haurien de reflexionar profundament 
sobre la seva falta de sentit de la realitat�� sobre la 
seva incapacitat de sostreure’s al seu partidisme le-
tal o�� encara pitjor�� sobre la seva veritable posició 
pel que fa a la defensa dels drets de Catalunya. 
Defensar una sentència la interpretació de la qual 
pot arribar a qüestionar�� per exemple�� que les actes 
dels plens de l’Ajuntament de �arcelona s’hagin 
de redactar en català és travessar clarament la línia 
que separa el catalanisme de l’anticatalanisme. 
Avui són l’Ajuntament de �arcelona i la Diputació 
de Lleida. Ahir van ser la llei del cinema i el 
Codi de Consum. Demà l’atac pot recaure sobre 
qualsevol altra normativa o administració�� local 
o nacional. La llengua catalana està exposada a 
l’arbitrarietat d’un estat que legisla i sentencia con-
tra la voluntat del poble de Catalunya. Això no es 
pot oblidar a l’hora de reaccionar. Perquè cal una 
reacció. Una reacció cívica i una reacció política 
sense fissures�� sense límit de legitimitat moral en 
la defensa de la llengua. La legitimitat està de part 
de Catalunya i dels catalans que defensen la llen-
gua pròpia del país. Perquè la justícia espanyola�� 
amb aquesta actitud�� no està dient que Catalunya 
no compleix la llei�� sinó que està sentenciant que 
la llei catalana no cap a Espanya.

Genocidi judicial contra la llengua catalana
EDITORIAL – DIARI “EL PUNT” – 27 D’OCTU�RE 2010

 

HEM DE MARXAR ABANS QUE EUROPA FACI FORA A ESPANYA I ENS TOR-
NAREM A QUEDAR ENGABIATS 300 ANYS MÉS

11.08.2010 - 23:08 - Països Catalans

“Catalunya se’n va”. El títol de l’article no deixa 
lloc a dubtes. I és que l’escriptor gallec Suso de 
Toro ho té molt clar: la independència de Catalu-
nya acabarà sent una realitat. Ho diu en un article 
que publica el diari El País en què exposa que l’odi 
contra els suposats “enemics d’Espanya” o “anti-
espanyols”�� actitud que l’autor atribueix al fran-

quisme�� ha portat als catalans a entrar en una nova 
etapa política.
“Els insults continuats i les campanyes en contra 
els interessos catalans�� la seva llengua i identitat” 
han aconseguit que “Catalunya passi de la desafec-
ció al seu enlairament”. De Toro afirma que “bona 
part de la societat catalana ha arribat a una con-
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clusió: Espanya no entén els catalans i els rebutja; 
seguir formant part de l’Estat espanyol només 
portarà problemes i menyspreu”.
Pel que fa a la reacció que poden tenir els espan-
yols respecte la voluntat catalana de ser indepen-
dents�� l’article exposa que “podem aturar-nos en 
les incidències�� escàndols�� friccions entre els par-
tits catalans”�� però llavors es “perdrà de vista allò 
essencial”�� que “Catalunya està convençuda que la 
seva nacionalitat mai encaixarà en aquest Estat i 
que Espanya és tan sols un llast”.
Suso de Toro afirma que “mentalment ja gairebé 

L’ESPERANÇA 
 Péguy ens ha deixat una Via Làctia de versos fent camí de l’esperança feble�� però pervivent. 
Només amb l’alè d’un moribund�� �àrius Torres�� ens parla de  “La flor de l’esperança�� minúscula i tenaç�� 
color dels nostres somnis�� únicament hi resta”.   L’esperança és una menudesa de vida primparada que 
duem a l’ànima�� com un nonat al ventre de la mare�� allò que ens resta als darrers anys de la vida�� amb el 
color dels nostres somnis i el dolor de la lucidesa.
 El dolor de veure aquesta santa mare Església�� que el psalm vesteix de núvia�� però sembla una 
vídua de misses avorrides.  Per a més obligar-nos�� som en mans del Rouco.  Però�� gràcies a Déu��  per a 
un creient�� la de bell nonat de l’esperança en el pervindre de l’Església�� no té el color dels nostres somnis�� 
és tan real com un parenostre i s’aviva veient com la Pepa va a combregar. Hi sento el foc i el vent de 
l’Esperit Sant a la quieta amb la sòbria embriaguesa�� com diu l’himne.
 Tot home viu d’esperança.  Les ombrívoles de l’Església d’avui no em deixen tan punyit com el 
desgavell del país.  Ací�� de cert�� té el color dels nostres somnis�� ho fou la gentada al Passeig de Gràcia. 
Somniaves allò que els d’enllà saben fer.  “Fuenteovejuna�� todos a una”. Desvetllant-te del bell somni 
d’aquell dia�� la realitat cantelluda sembla fer-se foc d’encenalls�� com temia N’ Heribert �arrera.
 El plany per la meva terra em fa dir-ne alguna que no hauria de dir�� però la dic.  Ni en un malson 
no hauria pogut imaginar-me això del tripartit.  I que em perdonin els qui en són protagonistes�� mentre el 
president �ontilla prova de torejar amb la muleta a naturals sense poder arribar  a allò de “ parar�� templar 
y mandar” el brau. 
Em cal dir que mai a la vida m’havia trobat amb tant de fervor per la independència com ara.  Però�� re-
dimonis�� tenim una esperdigolada de partits que fa tremolar.  Punyeta. Sou incapaços de fer un sol partit 
nacionalista. 
�’estimo aquesta Catalunya�� em dol.  I molt. Tant que em fa viure l’esperança color dels nostres somnis. 
Som més que La Caixa.  Ara�� algú fa feina ben feta �� ara quatre homenassos de Gósol fan la botifarra.

�osep �aria �allarín
  

s’ha creuat la línia” i que si es fa�� “la deriva cap 
a la independència serà inevitable”. Finalment�� 
l’escriptor denuncia que “l’Espanya plural” ha 
estat impossible i demana als catalans que pensin 
que “uns els odien” però que n’hi ha d’altres que 
“els necessiten”�� ja que una Espanya sense els 
catalans “serà definitivament insuportable”.
 
 ADEU ESPANYA
Tornarem a lluitar
Tornarem a sofrir
Tornarem a vèncer
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La biblioteca del casal es posa al dia 

El Casal vol agrair al nostre consorci i ex-consulat de la Columbia �ritànica�� �esús Al-
fonso��  la donació que ha fet al casal del següent material:

• Un rajola de ceràmica de les províncies catalanes
• Cristòfor Colom�� català. �osep �. Castellnou
• Cinc mil refranys catalans i frases fetes�� populars
• Gramàtica catalana. Antoni �. �adia �argarit (x2)
• Els cosacs. Lleó Tolstoi
• Catalanofòbia.Francesc Ferrer i Gironès
• �arcelona bitllo-bitllo. Sempronio
• El consell de guerra a Lluís Companys.�osep �. Figueres
• El museu maritim de barcelona
• Dubtes i barbarismes
• �arcelona pel forat del pany.Sempronio
• Les dictadures. F. Cambó
• �arcelona�� la transformació d´una ciutat
• Història de l´aviació catalana (1908-1936). �osep Canudas
• Supernadales. Conté dos CDs
• La �arcelona del 92.La Vanguardia
• Chansons traditionneles de Catalogne.Orfeó català .CD
• Ara i aquí.Lluís Llach. CD
• Geografia.Lluís Llach. CD
• Concert de comiat.Coral Sant �ordi. CD
• Nadales d´or volum 1.CD
• Serrat en direct.CD
• �oments d´òpera.Liceu 1999-2003.DVD

Recordeu que la nostra biblioteca rep les següents revistes: 

Descobrir�� L´Avenc�� Sapiens�� Cartulari de la Catalunya comtal�� Cavall fort�� El Temps�� Catalonia Today i 
La xarxa Catalana d´instal.lacions juvenils.
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CATALAN CONNECTION 2010
La gira canadenca de la dramatúrgia catalana comença a Saskatoon! La segona parada és a Vancouver! Us hi esperem!  Veniu a co-

nèixer els tres dramaturgs vinguts de �arcelona: Pau �iró�� �arta �uchaca i Pere Riera.

 

Presentada per 

Totes les obres han estat traduïdes a l’anglès per Elisabet Ràfols i Tom �entley-Fisher
�és ‘info: info@tantpertant.ca o al 306  652 4289

A VANCOUVER:

LECTURES DRA�ATITZADES en anglès a  Pi Theatre Company: 1398 Cartwright Street – Granville Island

27 de novembre�� a les 7: Girls shouldn’t Play Soccer de �arta �uchaca
                           a les 9: �uffalos de Pau �iró

28 de novembre�� a les 7:30  Far from Nuuk de Pere Riera

En col.laboració amb Pi Theatre (http://pitheatre.com/catalan-connection/)  i 
PTC (http://www.playwrightstheatre.com/: 

La gira acabarà a �ont-real�� on les lectures seran el 3 i 4 de desembre en col.laboració amb Playwrights’ Workshop �ontréal 

 
 

 

    COLLA CASTELLERA

Un dels nostres membres de la comunitat catalana a Vancouver�� en �oel 
�ontané��  està organitzant una colla castellera que ja te alguns adherents. 
Tot i així�� i com ja segurament sabeu�� per fer encara que sigui un  petit  cas-
tell es  necessiten molts castellers per aguantar-lo de sota. Aquesta es una 
crida per voluntaris que vulguin ésser participants i vulguin pasar-ho bé amb 
la colla castellera.

Els interessants si us plau poseu-se en contacte amb en �oel a 
joelmontane@hotmail.com
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24 d’Octubre 

Castanyada 

i  Halloween
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Diumenge 5 de Desembre
La tradicional torronada tindrà lloc aquest any a partir de la 1 de la 
tarda a la seu del casal a 9050 Cameron Street – �urnaby.

�enjarem torrons�� amanida i 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 portareu nens per tal de poder fer els preparatius.

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.

Torronada 2010
Diumenge 5 de Desembre


