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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	i	
Montserrat	Pamies.

Carta de la Presidenta
Benvolguts socis i amics:

Com cada any, el proper dia 5 de juny celebrarem l’Assemblea General Anual del Casal aprofitant la trobada de 
l’Aplec de Primavera. Us faig saber que no tornaré a presentar-me pel càrrec de presidenta. Els motius son tots per-
sonals però, particularment, no seré a Vancouver l’hivern que ve i també tinc l’intenció de viatjar una mica més tot 
aquest any vinent. M’ha agradat poder servir al Casal aquest any passat, el qu’ha sigut especialment difícil perqué 
hem tingut entrebancs administratius amb la Generalitat els que, sortosament, s’han pogut aclarir satisfactòria-
ment. Però, el que ha ressaltat de totes les correspondències intercanviades es que, degut al actual clima económic 
general, será cada cop més difícil obtenir subvencions per les nostres activitats. En resum, ha quedat clar que no 
ens hem podem refiar. 

Aixó doncs vol dir que, més que mai, necessitem una col-laboració ben activa dels nostres socis i amics per con-
tinuar poder fent les nostres trobades, publicar “El Xàfec” i altres activitats. Aquesta col-laboració pot prendre la 
forma de donacions de temps o d’efectiu, o de les dos coses. Es important qu’estem tots al día en el pagament de 
les quotes i, sobre tot, es necessitent més voluntaris per les tasques bàsiques. També fa molta falta que tornin a 
venir a les trobades els joves que, en aquest últim any, no hem vist gens pel Casal.

Estic honrada d’haver sigut part de la junta actual, la que está fent un treball excel-lent i vull reconéixer aquí llur 
tasca:

 - La secretària, Montse Medialdea, ha generosament ofert la seva casa per les reunions de la junta, s’ha fet càrrec 
de les classes de català i, junt amb la seva família, está al peu del canó a cada trobada sucant pa amb tomáquet des 
d’hora al matí. 

- El vice-president, Angel Calderer, fa de tot : recull i distribueix la correspondència, fa els tractes amb el banc, 
contesta les trucades telefóniques (ens deixa que el Casal faci servir el seu numéro), ens ajuda amb la seu inesti-
mable consell cada cop qu’ho necessitem, porta les graelles i cou les butifarres a les nostres trobades i fa tot els que 
cal quan se li demana. 

- La tresorera, Mariana Hudson, está a càrrec de tenir al día els comptes, preparar les justificacions de subvencions 
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ANUNCIS, NOTÍCIES, XAFARDERIES ....
Tobades del Casal

-Sant Jordi:
Soposem que ja tots heu rebut el póster de la 
trobada el 10 d’abril per celebrar Sant Jordi. Fem 
un concurs de coques o de truites amb motius 
catalans. Porteu el que os he sembli més apropiat. 
El guanyador/a del concurs rebrá un certificat de 
Chapters per valor de $ 25.00 per comprar un lli-
bre. Comecem a partir de les 2 de la tarda a la seu 
del Casal al 9050 de Cameron a Burnaby.
US HI ESPEREM!!!

-Aplec de Primavera:
Aquest any tindrá lloc el dia 5 de Juny a partir de 
les 12.00 del migdia al Hume Park com cada any. 
Aquest any organitzarem un “rally” per animar 
una mica la festa. El pá amb tomáquet i pernil i 
l’amanida  serán proporcionats pel Casal i també 

par la Generalitat, preparar alguns dels poster per les classes de català i la trobada de Sant Jordi, ajudar a la prepara-
ció de les trobades i, en general, a fer tot el que cal.

 - La vocal de publicacións, Tania Colina, edita, prepara, imprimeix i posa al correu la revista “El Xàfec” sempre 
amb gran eficiencia i serenitat (a vegades li donem coses per posar a última hora o no som a temps  de presentar 
algo i no es queixa mai).

- El vocal de joventut, Albert Cairó, ens té al dia la página de Facebook del Casal i está treballant activament per 
formar la colla castellera de Vancouver.

I, encara que no forman part de la junta, aprofito per reconéixer aquí una altra vegada l’aportació inestimable de 
les nostres sòcies Ana María Viñas que ha posat els baixos de casa seva a disposició del Casal per les trobades i la 
biblioteca, Angelina Ortega que, durant molts anys, ha promocionat la presència i la cultura catalanes no solament a 
la Municipalitat de Maple Ridge sino arréu de Vancouver i la seva provincia i Carles Roch qu’ens va disenyar i ens 
ha mantingut fins ara la nostra página Web. D’ara en endevant el nostre soci i amic Ani López s’ha ofert voluntari 
per redissenyar la página qu’aviat veure’m renovada.

Si volem que el Casal Català de Vancouver continui ara, més que mai, ens cal ajuda i aportació. Faig doncs una 
crida a tots els socis, i especialment als joves, perqué ens calen candidats especialment per:

President/a
Vocal de Biblioteca
Vocal de Comunicacions

Si us plau, que m’avisi tot aquell que vulgui col-laborar. Moltes gràcies.

AVISO MUY IMPORTANTE DIRIGIDO A LA CO-
LONIA ESPAÑOLA

Con el propósito de mejorar los canales de 
comunicación con la colonia española residente 
en la demarcación de este Consulado General 
(provincias de Ontario, Manitoba, Saskatch-
ewan, Alberta, Columbia Británica, Yukón, Ter-
ritorios del Noroeste y Nunavut), se solicita su 
colaboración, a fin de que, caso de no haberlo 
hecho aún, proporcione al Consulado su direc-
ción de correo electrónico, mediante el envío 
de un mensaje a la siguiente dirección:

cog.toronto@maec.es
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hi haurá un assortiment de begudes. Com es la 
seva especialitat, l’inimitable e intrèpid Angel 
Calderer rostirá botifarres. Esperem que vingueu 
tots perqué també hem de celebrar l’Assemblea 
General Anual i elegir un nou/nova president/a.
US HI ESPEREM!!! 

-Aquest any és el centenari de “Massagran”, el 
còmic català per a la mainada. També fan cent 
anys L’aigua del Carme i la CNT 

- Aquest any es el 350 aniversari del Tractat dels 
Pirineus, en el que Catalunya va ser esqueixada a 
trossos: les comarques del Conflent, el Vallespir, 
part de la Cerdanya i el Roselló s’ho va quedar la 
Franca. La resta del Principat va continuar a mans 
dels Austries de Madrid.

- El pintor Francesc Ribalta junt amb Jacint Rigau 
i Josep Ribera varen crear el taller d’on va sortir 
l’escola de pintura catalana del Barroc.

- Rajoy, el capitost del P.P. ha dit: “Que l’ús del 
català al Senat no es propi d’un País normal”.

- Núria Amat ha guanyat el premi Ramon Llull 
amb la novel.la “Amor i Guerra”. Aquesta novel.la 
tracta de Ramon Mercader, l’assassí d’en Trotsky. 
Incidentalment, la germana d’en Mercader, casada 
amb Vittorio de Sica, va morir fa uns dies.

- El Parlament de Catalunya ha acollit la 
Proposició de Llei per la Independència de Cata-
lunya presentada per Solidaritat gracies als vots de 
CiU.

- Pep Guardiola arriba a un acord amb el Club de 
Futbol Barcelona per quedar-se fins el 30 de juny 
del 2011.

- Aquest passat mes de febrer va fer 75 anys de la 
mort de Lluís Ulloa, l’escriptor que va dir que Co-
lom es català. Barcelona esta considerant dedicar 
un carrer al seu nom.

- Més de cent personalitats s’adhereixen a la con-
sulta SOBIRANISTA DE BARCELONA EL DIA 
10 D’ ABRIL. El Parlament de Catalunya debatrà 
l’independència el proper mes de Març.

- Solidaritat catalana ha presentat una llei per 
donar reconeixement legal a les consultes indepen-
dentistes.

- La Universitat de Barcelona dóna un  Doctorat 
“Honoris causa” a la cantant Montserrat Caballè.

- Un estudi de la pintura “La mel és més dolça que 
la sang” d’en Salvador Dalí es ven per 5 milions 
d’euros.

- Felipa da Coimbra i d’Urgell, princesa a l’exili, 
era germana del Rei Pere IV de Catalunya i segons 
alguns historiadors va ser la primera dona de Cris-
tòfol Colom.

- Felicitats a la família Hudson pel naixement de 
la seva neta. L’ Anna Maria, és àvia per tercera 
vegada!

- El compositor igualadi, Jordi Savall, ha guan-
yat un GRAMMY pel seu recull de la música del 
temps dels Borgies.

- Els corresponsals estrangers trien Barcelona com 
a seu permanent del MOBILE WORLD CON-
GRESS.

- El .CAT celebra el cinquè aniversari amb més de 
47.000 dominis.

- Arabia Saudita i la Fundació Princep Salman, ha 
firmat amb el Club Blanc.

- El Llibre “Quita i Pon” d’en Ramon Solsona ha 
guanyat el premi Sant Jordi.

- El gran cuiner català, Santi Santamaria, el primer 
de tenir 3 estrelles Michelin, ha mort a Singapur 
d’ un atac de cor. Ell era el propietari del famós 
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“Racó de Can Fabes” a Sant Celoni.

- L’AVE arribarà a l’estació de la Sagrera el 2012.

- Javier Mariscal i Marta Pessarrodona són Premis 
Nacionals de Cultura Catalana.

- El 21 de febrer va fer 100 anys de la mort del 
gran artista, pintor i dibuixant, Isidre Nonell. Va 
morir als 38 anys de febre tifoide.

- A mort als 88 anys el poeta, metge i polític català 
Joan Colomines.
- El nou President d’Omnium Cultural és el Sr. 
Antoni PonUn 

- El Club de Futbol Barcelona ha signat un con-
tracte amb la Fundació Qatar per 225 milions de 
dolars. Les samarretes dels jugadors portaran el 
nom de Unicef i el de la Fundació Qatar. Aquest 
contracte durara fins el 2016. El President del 
Barça, Sr. Rosell, diu que necesiten diners però jo 
crec que el Barça no es pot vendre aixi com així ja 
que representa la nació catalana i té un gran renom 
arreu del mon per tots els seus èxits.

- Les quatre columnes que tenia l’exposició del 
1929 tornan a ser instal.lades a Montjuïc devant de 
la Font Màgica, representen les quatre barres.

- El fill del nostre consoci Jess Alfonso (ex-consul 
honorari de Vancouver i ex-President del Casal 
Català), Marc, ha guanyat les medalles d’or de 
l’ambulància, els bombers i la polícia de Vancou-
ver per salvar la vida a una persona amb un atac de 
cor. Felicitats Marc i també a la teva familia!.

- Hi ha un videp a YouTube sobre Catalunya que 
us pot interessar:  L’endemá del 11 de Setembre 
1714
http://www.youtube.com/watch?v=QH7VrgKPeI0

-Ens han informat qu’aviat sortirá una edició de 
“La Vanguardia” en català.......¡¡ ja era hora!!. 
Només han trigat casi cent anys a adonar-se que un 
diari a Barcelona hauria de ser en català.  

-Moltes gràcies a l’Arxiu de Sants i a l’arxiu de 
Les Corts per la donació de llibres per a la biblio-
teca del Casal. També gràcies a la cantant Nuria 
Feliu per la donació del llibre Recital de Sardanes

EXPOSICIONS	A	LA	BIBLIOTECA	DE	MAPLE	RIDGE	
Durant	el	mes	de	desembre

Angelina Miro 

 



EL XÁFEC DE VANCOUVER Marc 2011

6

Idiomes al Senat
DE L’HORTA ESTANT

EL PUNT - 25/01/11 05:00  - FERRAN SUAY -

Que es puga parlar català, èuscar i gallec al Senat i al Congrés dels Diputats hauria de ser considerat com 
una gran victòria de l’espanyolisme. Tots aquells que afirmen que tots som espanyols haurien d’haver ga-
rantit, de bon començament, que les llengües de tots els espanyols hi tingueren presència. No ho van fer, i 
només ara —després de 30 anys— han despenalitzat l’ús de les anomenades llengües cooficials, i només 
al Senat. La reacció de la flor i nata de l’espanyolisme, tant en la versió PP com en la modalitat PSOE, ha 
estat renegar-ne considerar-ho una despesa innecessària.

Crec que en l’apartat de despeses innecessàries, cap d’aquestes senyories no inclou ni el seu sou indecent-
ment alt, ni les múltiples dietes i privilegis que obtenen amb el càrrec de senador o diputat. És curiós, tan 
primmirats per algunes coses i tan comprensius amb unes altres! No vull pensar que és perquè aquestes 
altres beneficien la seua pròpia butxaca, mentre que les primeres només afecten la dignitat dels ciutadans 
que no tenen el castellà com a llengua pròpia.

Que la possibilitat d’usar totes les llengües de l’estat al Senat escarote l’espanyolisme respon a un fet 
evident: no n’hi ha, d’espanyolisme; només hi ha un castellanisme amb imperial vocació expansiva. Tots 
aquests que ara remuguen no es creuen, ni s’han cregut mai això que ‘tots som espanyols’. Si tots ho som, 
¿com és que n’hi uns ha que poden viure íntegrament en el seu idioma, i uns altres que han de canviar 
constantment al castellà? ¿Que potser consideren que hi ha d’haver espanyols de primera i de segona? 
¿No seria això una forma de racisme?

D’altra banda, si la oratòria és (o hauria de ser) un dels recursos fonamentals dels representats elegits 
democràticament (passeu-me l’evident exageració), ¿per quins set sous uns han de poder expressar-se 
en la seua llengua i uns altres no? Si es tracta de donar avantatge als castellans, llavors ja s’entén. Però 
si algú creu que els debats s’han de produir en les condicions més igualitàries que siga possible, no hi ha 
dubte que tot orador sol ser més eficaç i convincent si s’expressa en la seua llengua.

Potser algú em diria que al Senat no s’hi va a convèncer ningú. No ho sé. No hi he estat mai, i coneixent 
el funcionament dels partits espanyols, em puc arribar a creure que ses senyories voten per consignes, 
amb total prescindència dels discursos pronunciats i del debat subsegüent. Però si és així, ¿quin és el 
problema d’expressar-se en distints idiomes? Ben mirat, fins i tot podrien estalviar-se la traducció si-
multània. Que cadascú vote allò que li ha manat el seu partit, i tal dia farà un any. Així, mentre els altres 
parlen, podran aprofitar per a eixir de la cambra, anar al bar o parlar pel mòbil.

Ah, que ja ho fan, això? Llavors, potser la manera d’estalviar despeses innecessàries no seria suprimir la 
traducció simultània sinó suprimir els seus càrrecs, i —de passada— els seus sous. En unes altres esferes 
de la vida de la ciutadania sobre la qual legislen, qui no fa bé la seua faena, se’n va al carrer.
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 NADAL  I  REIS
 Aquests dies ens haurien de capgirar la manera de veure Déu, que, per un general, tant els qui hi 
creuen com els qui no, se les emprenen tots d’un Déu possible o impossible que, duent-ho a les cremants, 
arribem al Robespierre decretant per decret l’existència de Déu i la immortalitat de l’ànima.  S’hi gronxa. 
L’ateisme és aristocràtic. Costa poc d’entendre que, amb aquesta carcúndia tocant la rabior, la guillotina 
no parés.
 La manera de veure Déu, ep, sense que calgués la guillotina, es va endurir i ens el féu llunyà 
just quan oblidàrem aquella que va fer les catedrals.  Déu i l’home s’assemblen. Talment només podem 
endevinar Déu des d’allò que nosaltres tenim de bo.
 Els Reis que no eren reis ni savis saberuts com els d’avui dia, prou savis i carreuats per creure que 
un misto es pot encendre solet.  Per aquest camí Déu s’assemblaria al savi i amb premi Nobel, encarcarat 
com un fanàtic, tractant de ruc qui li fes la contra.
 Els Reis només eren mags i astròlegs. Mentre la saviesa dels astrònoms d’avui es deixata en els 
forats negres, aquells d’Orient creien que els estels marquen la vida dels homes. I, com que no tenien 
ullera, seguiren l’estrella folla per trobar la més poètica de la creació.  Un Nadó i sa Mare.
 Vet ací.  Els savis del destí amb les estrelles, n’esperaven una de molt grossa, el Rei d’Israel, però 
toparen amb la poètica de Déu.  Un Infant i una Verge. Arribo on anava.  Malament rai si en Déu només 
som capaços d’entendre-hi una saviesa infinita.  Fora tant com dir que Ell és un secall.  Més que savi és 
poeta.  I ací acabem de viure una història daurada del pessebre de Betlem amb el Nadó, la Verge, els pas-
tors, els àngels i l’estrella.
 Com Déu creà la llum, l’home ha inventat la bombeta.  Talment Déu savi va escampar l’univers 
de galàxies, l’Einstein hi va trobar la relativitat.  A semblança de Déu, poeta i foll el meu pare feia pesse-
bre.. El món casolà a mida d’una taula tret del no res d’un pilot de fustots.
 Som fets a imatge i semblança de Déu.  Només serem capaços d’acubillar-nos en el seu faldar si 
ens tornem nadons cantant “El Noi de la Mare”.
Josep Maria Ballarin

 .   

Visita a Vancouver del encarregat de la Secció de Treball e Immigració de 
l’Embaixada d’Espanya

El proper día 16 d’abril ens visita el Sr. José Antonio Miguel Polo ens visitará a Vancouver per fer una 
sessió informativa de la seva Secció. Aquí posem textualment el tenor de la seva comunicació : 

“Para intentar llegar al mayor número de españoles, esta sesión se va a desarrollar en el marco de 
la Fiesta de la Primavera de la Sociedad Española de BC; allí, a partir de las 19 horas, haré una muy 
breve exposición de los servicios que tenemos disponibles para los españoles residentes en Ca-
nadá y, después, atenderé consultas individuales en un rinconcito de la sala; aquellas personas que 
quieran pedir número para una consulta individual pueden hacerlo a través del 1 613 7427077 (Ext. 
23) o de clcanada@mtin.es . A este mismo fin, os ruego que publicitéis, por favor, entre vuestros 
asociados, que estaré a disposición de ellos para cualquier cuestión competencia de esta Sección, el 
16 de abril a partir de las 19 horas.”
 
La festa tindrá lloc al Croatian Centre , 3250 Commercial Drive a Vancouver.
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Concepte 2009 2010

Ingressos
Quotes, donacions socis 1,730.94 1,795.00
Subvencio rebuda 4,267.46 4,087.92
Total	Ingressos 5,998.40 5,882.92

Despeses
Publicacio i enviament butlleti -855.48 -407.27
Web Casal -850.00 -600.00
Society Annual Report 0.00 0.00
Annual Accounting Book revision 0.00 0.00
Postal Box I despeses correspondencia -863.40 -358.52
Checks order, bank fees -68.34 -144.97
Biblioteca -242.28 0.00
Trobades i Aplecs -638.77 -904.05
Teatre Saskatchewan 0.00 -700
Trobada a NY de la xarxa NordAmericana -2,080.30 0
Exposicions 0.00 -70.2
Cicle de Cinema en Catala -194.74 0
Classes Catala -813.62 -1010.58
Total	Despeses -6,606.93 -4,195.59

Balanc	a	31	Desembre -608.53 1,687.33

Despeses	i	ingressos	Casal	Catala	de	Vancouver	any	2010
Any Fiscal de Gener a Desembre

Comentaris: 
El total d'ingressos del 2010 va ser de 5,882.92$ i el total de despeses de 4,195.59$, el que indica que 
s'ha guanyat 1,687.33$. 
 
Aquest any la subvencio rebuda de la Generalitat ha sigut de $4,087.92 i es va demanar per a cobrir les 
despeses de les classes de catala, despeses de funcionament,les despes dels aplecs i per el teatre Tant 
per Tant de Saskatchewan. Les despeses dels Aplecs han sigut un total de $904.05	($262.28 mes que 
l'any passat). Mentre la Torronada va ser parcialment financada per les aportacions dels socis assistents i 
que aquest any es va fer el sorteig de la cistella de nadal, l'Aplec de Primavera i La Diada de l'11 de 
Setembre van ser totalment financats pels recursos del Casal. 
 
El total de diners al compte corrent del Casal al Royal Bank a 31 de Desembre del 2010 era de $6, 627.35. 
Cal afegir que algunes de les despeses incloses en aquest sumari s'han pagat en el 2010 i, per tant, no 
estaven encara contemplades en el balanc del banc a 31 de Desembre del 2010. 
 
Les subvencions de la Generalitat cobreixen el 80% del total de la despesa real i es demanen per a 
realitzar activitats especifiques. Aquestes activitats han de tenir per objectiu promoure la llengua i la cultura 
catalana i han de complir amb uns requisits minims que la Generalitat marca. Per tant, es important que 
els socis contribueixin amb les aportacions anuals ja que aixi es cobreixen les despeses que la Generalitat 
no cobreix. 
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ACTE D’INAUGURACIÓ DE LES QUATRE 
COLUMNES

27 de febrer del 2011
 
Ahir, diumenge 27 de febrer del 2011 a les 12 del migdia, s’han inaugurat oficialment les QUATRE 
COLUMNES, que són la restitució de les que foren enderrocades pel dictador Primo de Rivera, el 1928, 
pel fet de representar les quatre barres catalanes i la bandera dels Països Catalans. 
 
La guàrdia muntada municipal, amb vestits de gala, amb els seus cavalls guarnits de festa, donaven 

prestància a l’acte, presidit per la presidenta del 
Parlament, pel president del govern català i per 
l’alcalde de Barcelona. 
 
Els polítics han fet els discursos de rigor, més o 
menys nacionalistes, però els discursos més cel-
ebrats foren els d’Eva Serra i el d’Enric Padrosa, 
de la Xarxa d’Entitats, que ha treballat durant més 
de 8 anys per fer realitat aquesta restitució. Perquè 
han entusiasmat els seus discursos? Doncs, perquè 
han parlat sense embuts, que la independència és 
l’única solució que ara tenim els catalans. Ale-
shores milers de persones han cridat IN-DE-PEN-
DÈN-CIA. 
 

Després s’han aixecat 4 pilars de castellers. Però que petits es veien comparats amb les enormes i es-
veltes torres que apunten al cel i no suporten cap pes a sobre. Catalunya sí que suporta el pes esclafador 
d’Espanya, que l’arruïna i empobreix econòmicament i culturalment. 
 
La Coral Sant Jordi ha cantat EL CANT DE LA SENYERA, EL 
CAVALLER ENAMORAT I ELS SEGADORS. 
 
Els sol radiant s’afegia a la festa de recuperació nacional i Montjuïc 
amb la Font Màgica i els sortidors de l’avinguda triomfal, en ple 
funcionament, proclamaven que la independència és a tocar i ja 
s’albira. 
 
Quin dia més gloriós, ens dèiem els uns als altres. Hem felicitat els 
organitzadors i també al diputat Toni Strubell, de Solidaritat, que van per feina. 
 
La bandera catalana, l’estelada i la d’Occitània també l’IPECC les ha fet onejar al vent en el centre de les 
4 columnes. Que la història ho recordi: Catalunya avança. 
IPECC - Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana
www.ipecc.cat 
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Torronada 2010
Diumenge 5 de Desembre
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Gran concurs de coques o  

de truites amb temes catalans 

 Us hi esperem! 






10 d’abril, 2011 a les 14:00 

     a la seu del casal  

 (9050 Cameron Street, Burnaby) 

Casal Català de Vancouver 



Amb motiu de Sant Jordi…... 


