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ANUNCIS, NOTÍCIES,  

XAFARDERIES... 

-Tito Vilanova es ja l' entrenador oficial del 

C.F.Barcelona. Aquest Club es la vuitena entitat es-

portiva mes valuosa del mon segons la revista 

"Forber". 

 

-Catalunya perd en 6 mesos mes poblacio que en tot l' 

any 2011. Han deixat el pais 87.655 persones pero han 

arrivat 50477 inmigrants. 

 

-Omnium Cultural i Caritas son medalla d' Or del Par-

lament de Catalunya. 

 

-Un jove multat amb 3.000 euros per haver dut una 

bufanda independentista en el final de la Copa del Rei. 

 

-Sabiu que: "Se sap que Jaume I va ser el primer a uti-

litzar pòlvora a l'Europa medieval. El que no se sap bé 

és quan i com. Llegint la crónica  sarraïna KITAB 

TA'RIH MAYURQA, escrita per Ibn'Amira Al-

Mahzumi, qui va pesenciar els fets, em vaig trobar 

amb la descripció de l'enderrocament del mur per on 

va entrar l'armada catalana a la ciutat de Mallorca. 

Vaig quedar estorat en veure que era la descripció 

d'una explosió en tota regla, la llum i les restes enfos-

quides que deixa".  
 

--El creador de "el Capitan Trueno", "El jabato" i "el 

Corsario de Hierro" es el barceloni Victor Mora que al 

fer 81 anys ha creat la "Fundacio Victor Mora" per 

preservar els seus dibuixos i escrits. Va estar a la preso 

a l'epoca de Franco i es va tenir que exiliar dues vega-

des per la seva idiologia.  

 

-Ramon Margalef i Lopez (1919-2004) va ser el pio-

ner de l' ecologia arreu del mon. Va publicar 

"Prespectives in Ecology Theory" el 1968 despres de 

un curs que va donar a la Universitat de Xicago. Es 

trist que Catalunya no reconeixa mai els catalans emi-

nentes!!!!.  

-El Sr. Francesc Cabana, historiador i President de l' 

Ateneu Barcelones diu:"Catalunya esta bullint i aixo 

es bo sempre que no vessi"." Espanya avans era mes 

feble pero ara s' ha modernitzat en bona part gracies 

als catalans" 

-El equip de rugby USAP torna a Barcelona el 15 de 

setembre per jugar contra Tolosa de llenguadoc a l' 

estadi lluis Companys. Aquest parti compta per el 

campionat de Rugby frances. Ells ompliran la placa d' 

Espanya i l' estadi amb banderes catalans com sempre 

fan i sera despres de la nostra Diada. Us desitjo a tots 

un bon dia de la Diada i espero que tots ho podem ce-

lebrar l' 2014 quan fara 300 anys de la nostra derrota 

recuperan les nostres llibertat i perque no l' Indepen-

dencia. 

 -El N. Y. Times rebateja l' areoport de Castello: " Cap 

enlloc". El diari nord-america titlla les instalacions 

com un simbol de la ruina i lamenta que el primer 

avio que arribara a l' areoport "fantasma" sera amb l' 

escultura en homenatge a Carlos Fabre, president de la 

Generalitat Valenciana. No se que ha passat amb les 

comunitats del P.P.: com Madrid, Valencia i Mallorca 

pero totes estan a la ruina per estirar mes el brac que 

la maniga.  
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-El President MAS ha dit: " Sobirania cultural i fiscal 

encaixaran amb l'Estat propi". 

 

-Ha N.Y s' ha creat el "Farragut Fund" omplin aixi la 

aspiracio de fer visible la presencia catalana a U.S.A. 

Farragut va ser un menorqui heroi de la guerra civil 

americana i primer contra-almirall de la poderosa ma-

rina americana. Ell va crear el seu escut i podeu com-

provar que hi han barres semblants a les de la senye-

ra. 

 

-"Catalonia Sacra" sera la marca turistica de l' esgle-

sia per divulgar el seu patrimoni. A Catalunya hi han 

333 parroquies entre catedrals, basiliques, monastirs, 

parroquies i ermites.  

- Ha mort l'escriptor Robert Hughes, un apassionat de 

Barcelona amb el seu llibre del mateix titul. 

 

-La FIEC ha fet una enquesta per trobar les mare-

velles catalanes fora de Catalunya i aquests son, el 

patrimoni cultural de la Catalunya Exterior,: L' Esgle-

sia de Nta Sra de Montserrat a la Havana, el claustre 

de Sant Miquel de Cuixa al museu The Cloister de 

N.Y.,les beques Balsells de California, les corals i 

esbarts de la Catalunya Exterior, el monument de 

Francesc Ferrer a Brusseles, el de Pau Casals a Rosa-

rio/ Argentina, el Lluis Companys a Montevideo el 

Casal de Catalunya a Buenos aires i la Biblioteca ca-

talana de l' Universitat de Frankfurt. 

 

-Joan Bassegoda Nonell (1930-2012) ha mor a Barce-

lona, era un gran estudios d' en Gaudi i va crear la 

Catedra Gaudi. 

 

-L' equip d'Espanya amb 7 jugadors del Barca a guan-

yat la copa d' EUROPA. 

 

-Catalunya Nord reacciona a les supressions de la 

subvencio de la Generalitat. 

 

-A Catalunya hi ha l' alerta roja en l' atencio social. 

El Sr. Josep M. Xammar va dir: "El triomf de Cata-

lunya es cosa nostra,nomes nostra. La nostra patria 

empeny cap a la posicio unica, compatible amb la 

dignitat de Catalunya. Catalunya vol la INPENDEN-

CIA". 

El Sr Manuel Carrasco i Formiguera va dir: "Espanya 

s' esberlara com una magrana i aquell dia els catalans, 

sols podren salvar-nos com a poble si fem pinya en-

torn la nostra bandera". 

-La llengua catalana: per els catalans, la nostra llen-

gua es tambe la sang del nostre esperit.De tot el patri-

moni que en auqest mon tenim, cap tresor 

estiment tant com el de la llengua. Antoni Rovira i 

Virgili. 

-Barcelona esta agermanada amb: Montpeller/Franca, 

Tunis/Tunisia, Rio de Janeiro/Brasil, Monterrey/

Mexic, Busan/ Corea del Sud, Boston/Estats Units 

d' America, Colonia/ Alemanya, Montevideo/

Uruguay, Sao Paulo/ Brasil, Sant Petersburg/Russia, 

Kobe/Japo, Habana/Cuba,Istanbul/Turquia, Anvers/

Belgica, Dublin/Irlanda, Gaza & Tel Aviv-Yafo/

Palestina-Israel, Atenes/Grecia, Esfahan/Iran, Saraje-

vo/Bosnia i Hercegovina, Xangai/Xina, Valparaiso/

Xile, Dubayy/Emirats Arabs Units, i San Francisco/

Estas Units d' America. Potser 

l' ultima podria ser Vancouver/Canada? 

-Solidaritat Catalana fara a finals d' agost una reunio 

a Corcega de totes les nacions sensa estat.  
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Amb aquest últim escrit a la secció d'ANUNCIS, Xafarderies, etc. deixo la meva col.laboració al Xafec que 

jo he estat fent des de gaire be el primer dia. Desitjo que els que m'hagueu llegit us hagin agradat els meus 

escrits per donar a conèixer notícies referent a la cultura catalana. 

 

Durant el temps que he estat com Vocal de Relacions Institucionals del Casal català de Vancouver he donat i 

he difós informació sobre Catalunya a B.C. i sobre la Columbia Britànica a Catalunya. 

 

Durant aquest temps i amb el recolzament de les Juntes Anteriors he aconseguit: 

- Que cada Onze de Setembre la senyera oneges a la façana de l'Ajuntament de Maple Ridge per més de 30 

anys, 

- Moltes exposicions a la Biblioteca de Maple Ridge per donar a conèixer Catalunya en aquest indret. 

- Dues proclamacions: Pere d' Alberní , i el "Catalan Heritage" del govern de la Columbia Britànica amb 

l'ajut de la meva filla Carme, 

- Que l'Ajuntament de Barcelona poses el topònim de "Les Escales dels Canadencs", situades al barri d'Horta

-Guinardo, 

- Representar al Casal en dues trobades dels Casals Catalans d'arreu del món, 

- Les biografies de diversos catalans vinguts a B.C.ara fa mes de 200 anys, 

- Intercanvi de banderes, Tortosa, Barcelona i Catalunya, amb Port Alberni, Maple Ridge i Vancouver junt 

amb una exposicio per les olimpiades de BCN, 

- Estudi de la toponímia relacionada amb Catalunya i amb catalans a B.C. 

- Endegar les primeres passes per l'agermanament entre les ciutats de Vancouver amb Barcelona. 

 

Vull donar les gracies per totes els seus recolzaments a: l' Angel Calderer, l' Anna Maria Vinas, al Carles 

Roch-Cunill i a Tania Colima,super-editora del Xàfec. 

             Angelina Miró 

Hi som més a prop del que creiem 

La setmana passada a Lleida Joan Rocamora, detingut en l'operació Garzón el 1992, la va citar com una de les 

persones gràcies a les quals, quan ja ningú no pensava en els represaliats, va poder sortir de la presó. 

 

Biblioteca 
El ministeri de Cultura i l' Arxiu de la Corona d' Arago han donat el llibre d' en 

PERE EL GRAN (1240-1285) per la biblioteca del Casal. Aquest Rei catala va 

neixar a Valencia i va morir al seu palau de Villafranca del Panedes, era fill del 

Rei Jaume I.  
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Se'n recorda? 

És veritat que vaig fer algun article. Però el valor el van tenir ells. Allò va ser brutal. Em va indignar la bona 

imatge exterior que dóna el jutge Baltasar Garzón, quan l'operació era claríssima: com que es va xiular la 

monarquia espanyola en la inauguració de l'estadi, van decidir netejar els carrers d'independentistes. A 

aquesta hipocresia repugnant el jutge Garzón s'hi va sumar de ple i va llançar a tort i a dret acusacions de te-

rrorisme, quan la llei espanyola sobre terrorisme és una de les més bèsties que existeixen en el món i facilita 

que hi hagi tortures. Però al final hem guanyat nosaltres. 

Per què? 

Vint any després, la xiulada a la família reial en un partit de 

futbol és cent vegades més gran i el fotogènic jutge Garzón ja 

no surt per la tele. Hem guanyat nosaltres. A costa d'uns tortu-

rats, però. 

És optimista? 

Completament. En els propers anys serem independents. No sé si 

serà d'aquí a pocs mesos o d'aquí a pocs anys, però és a curt termini. La cosa està molt madura. Més del que 

pensem. L'última enquesta ha donat un 51% de gent que gosa dir que votarà independència. I el tema està 

sobre la taula. Fins i tot l'Alícia Sánchez-Camacho o la Rosa Díez en parlen cada dia. Una altra prova són les 

amenaces. Ens diuen que no serem a la Unió Europea i que depenem del comerç amb Espanya. Mentida. Mai 

no ha passat a Europa que un estat independitzat no entri a la UE. I ja n'hi ha hagut unes quantes, d'indepen-

dències. I de comerç, en seguirem fent, amb tothom. Que no ens vinguin amb romanços. 

Per què ha crescut tant? 

Jo diria que va començar quan uns pocs economistes catalans, com Ramon Tremosa, Xavier Roig i aquesta 

gent, van començar a publicar sobre l'espoli fiscal. Perquè no ho sabíem, i de sobte tots vam veure la dimen-

sió del desastre. 

Com creu que serà el procés? 

Serà complicat. Serà desagradable. Ens insultaran, ens diran talibans, 

 però finalment acabaran dient: si volen marxar, que se'n vagin. Si tot això ho aguantem, serem lliures. Per-

què som tan pusil·lànimes que qualsevol cosa que ens diguin ens provoca molta tristesa i ens agafa un gran 

sentiment de culpa, com a tots els perdedors. Em fa molta ràbia dir-ho, però necessitem, no un líder, sinó un 

equip de lideratge. És a dir, persones amb prou personalitat per poder dialogar amb Europa per trobar aliats, i 

capaços d'apaivagar les angúnies, les pors i les cagarrines que hi haurà a casa nostra. 

I el País Valencià i les Illes? 

Si Catalunya es fa independent i veuen que és més barat viure a Catalunya que fora de Catalunya, els altres 

diran: i nosaltres per què no? I al País Valencià, on han tingut durant molts anys el govern més corrupte de 

tota la superfície terrestre, segurament es despertaran del somni del diner fàcil, que ja és tan desesperant ara 

òbviament, i allà hi passaran coses molt espectaculars. Les Illes les conec menys, però la ràbia que han pro-

vocat els atacs a la llengua em dóna l'esperança que vindran a continuació. 

 

Isabel-Clara Simó 

El Punt Avui (14 de juliol del 2012) 

Publicat a: http://www.elpuntavui.cat/component/elpunt/article/-/-/559851.html 

“Caldrà un equip d'homes i 

dones que sàpiguen trobar 

aliats a Europa i alhora 

apaivagar les cagarrines que hi 

haurà a casa nostra” 

http://www.elpuntavui.cat/component/elpunt/article/-/-/559851.html
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   Espanya ens ha deixat trinxats 

Tot i que mossèn Ballarín diu que els capellans no han de fer política, ell, a la seva manera, en fa perquè diu 

que és “català i això no té remei”. 

Veu a prop la independència de Catalunya? 

L'altre dia escoltava la ràdio i s'acarnissaven amb el govern. En deien pestes. Jo pensava que parlaven del go-

vern de Madrid, però no. Parlaven del nostre govern... Ep, jo no defenso Convergència, però el que està clar és 

que el país ha d'anar unit. És impossible fer-se respectar si entre nosaltres no ens respectem i ens barallem. Ai-

xí no farem res. Jo, que passo dels noranta anys, les picabaralles que es tenen els sectors més catalanistes del 

país em recorden quan l'esquerra d'en Macià es barallava amb la Lliga d'en Cambó. Així ens van anar les coses 

i així ens van... 

Què vol dir? 

Doncs que no pot ser que ERC i CiU es barallin, per exemple. Això és un autèntic escàndol. Han de fer preva-

ler els punts d'unió. I amb els altres partits, igual. 

El Centre d'Estudis d'Opinió diu que el 51% dels catalans ara votarien que sí a la independència. 

Aquests estudis donen seguretat, però ho repeteixo: la independència depèn de nosaltres i del fet que anem 

units. 

El govern de Madrid... 

Madrid s'ha guanyat a pols que creixi el sentiment independentista. Han collat, collat i collat i al final la gent 

se n'ha adonat. No hi ha separatistes, hi ha separadors. 

Espanya ens colla per tot. Va contra la immersió lin-

güística, contra l'Estatut... 

És una vergonya el que ens estan fent. Vosaltres sou joves 

però a mi tot això em remet a uns versos del Tenorio: 

“Imposible la dejásteis para vós y para mí”. El que vull 

dir és que Espanya ens ha deixat trinxats, no sé com  

encara ens aguantem. És com el tema de Bankia… 

En quin sentit? 

Doncs en la manera com han tractat un banc i com han 

tractat l'altre. La diferència entre Bankia i el Banc Sabadell, sap quina és? Que el Banc Sabadell va començar 

com una botigueta i va acabar sent un gratacels, i Bankia va començar sent un gratacels i ha acabat sent una 

botigueta. La gent n'està tipa! 

Aquí a Gòsol també han patit l'eufòria pel triomf de la ‘roja'? 

Marededéu, si aquí no sabem ni què és, això de la roja. Aquí no en sabem res d'aquesta selecció... 

Noooooo? 

No. Aquí tots som del Barça i prou. 

Què opina de l'Assemblea Nacional Catalana? 

Tot això està molt bé, però no farem res si no anem tots junts. Hem de fer un país i no l'hem de fer partit, sinó 

sencer.  

“Ens hem de fer respectar i 

l'única manera és que anem units. 

Res de picabaralles” 

 

“A Gòsol no sabem ni què és, la 

selecció espanyola; som del 

Barça” 
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Si entre nosaltres ens entenem, la resta sortirà tot sol. El que queda clar és que ara s'ha arribat al límit i els po-

lítics han d'entendre d'una vegada que no han de fer política per fer diners sinó per fer país, i han d'estar al 

costat del poble. Però jo estic decebut, de veritat que ho dic.  

Vaig viure la Transició amb esperança però... mira, anem malament. I a l'Església passa el mateix.. 

El concert d'El Punt Avui… 

S'ha de fer. No podem deixar de bellugar-nos. 

 

Mossèn Ballarín 

El Punt Avui (17 de juliol del 2012) 

Publicat a: http://www.elpuntavui.cat/component/elpunt/article/-/-/560440.html   

Filologia 

N'hi havia un que no es volia morir mai perquè cada dia en sabia una de nova. Ben mirat, els diaris en porten 

tantes de noves que et fan bullir el tupí, però me n'ha arribat una que ni me l'esperava. No és pas cosa minsa, 

tot bitxo sap que les universitats alemanyes en troben cada dia una per dir i de tant en tant ben grossa. 

Friburg d'Alemanya té la universitat millor del món per allò que toca la filologia dels idiomes que vénen del 

llatí. Ho remenen tot, fins que, en aquest cas van furgar la Biblioteca Vaticana, on no saben què tenen, fent 

una troballa dels dies de Carlemany que ha passat desapercebuda i amagada perquè faria massa escudella en-

tre els peninsulars. 

Carlemany és el pare d'Europa, va conquerir terres cap a llevant, en va conquerir cap a migdia i la seva cort 

visqué una mena de renaixença cultural sense parió a cap altra banda d'aquest món en aquells dies. Entre d'al-

tres notabilíssimes autoritats cortesanes hi havia un monjo, Alcuí, que va començar a ensumar les amplades 

d'allò que després fóra la gran escolàstica medieval. 

Coronat emperador l'any 800, poc després ens arribava pels Pirineus la seva gent, el 810 tocava Tortosa, amb 

una retirada forçosa va quedar la Catalunya vella en mans imperials, deixant, endemés, cognoms d'aquells 

dies fins avui, com el meu, si el Coromines no l'erra. 

Això va fer que aquella Marca Hispànica tingués un esplet cultural que no tenia cap altre racó cristià de la pe-

nínsula, i ves que a Catalunya l'idioma naixent va esdevenir llenguatge de savis, mentre a les altres bandes se 

les feien com podien. Així, ho diuen els de Friburg, el català es va imposar a totes aquelles regions de cap al 

ponent. Tant, que els savis alemanys arriben a dir que el castellà va néixer dialecte del català. Ep, a mi no 

m'emboliqueu, aneu a discutir-ho a Friburg. 

Em temo que el mal dels d'enllà és que s'han fet la història a la seva mida i no l'accepten talment és, co-

mençant per Don Pelayo que mai no es va passejar pel Torrent de les Flors. Dialecte o no dialecte no hi ha res 

al món que pugui fer ombra al Jorge Manrique, a Sant Joan de la Creu o al Cervantes. La veritat crua ens faria 

lliures a tots. 

Mossèn Ballarín  

El Punt Avui (28 de juliol del 2012)  

Publicat a: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/562989-filologia.html 

http://www.elpuntavui.cat/component/elpunt/article/-/-/560440.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/562989-filologia.html
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*A Josep Maria Ballarin d'un català canadenc: 
 
 
Santuari de Santa Maria de Queralt, 

 

dels bergedans cap i casal. 

 

Estrella guia d'intensa llum 

 

més enlluernadora que la Patum, 

 

per molts anys hostatge teu, 

 

Josep Maria la teva veu 

 

del Tiravol i patumaire 

 

en Ballarin, el millor dansaire. 

 

Autèntic català de soca rel 

 

ple de joia, ens guia cap al cel. 

 

Pregunteu-li per la salvació, 

 

el mossèn respon en convicció: 

 

Peret, uns quants ens salvarem per 

la fe, 

 

i moltíssims per la bona fe. 

 

Autor: Pere Mestres* 

In Memoriam  

La Junta i membres del Casal volem donar el nostre més sentit condol a la nostra expresidente, Montserrat Pa-

mies i familia, per el traspàs de la seva estimada germana. Que descansi en pau. 
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L’Aplec de Estiu - Dia de l'Assemblea 2012 
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Ens plau anunciar-vos l’obertura del bufet d’ad-

vocats de Victor Alfonso, consoci del Casal i fill 

d’en Jesús Alfonso, antic president del Casal. En 

Victor us pot ajudar en qualsevol assumpte legal 

que us calgui, i a mes, us pot atendre en Català, 

Anglés o Castellà. 

Aplec de la Diada Nacional 

Dia: Diumenge, 9 de setembre  

Lloc: La seu del casal (9050  

Cameron Street, Burnaby) 

Hora: 12 del migdia en endavant.  

Properes Activitats 

La Castanyada 

Dia: Diumenge, 28 d’octubre  

Lloc: Greek Cultural Centre (4500 Arbutus Street, 

 Vancouver) 

Hora: A partir de les 2  

(Veniu disfressats si us ve de gust) 

La Torronada 

Dia: Diumenge, 2 de desembre  

Lloc: Greek Cultural Centre (4500 Arbutus Street,  

Vancouver) 


