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De mare
només hi ha una
í , com ella ,
dona cap
 
En el teu si
calento
nou mesos,
em covares
 
Espermàtic flagel-lat,
de cap gros
i fina cua,
per què tu?
 
Entre millons de germans,
zigzagejant,
objectiu
arribares�
 
Més ai, m’asfixiava,
tot té un temps,
i el cordó?
ja tinc llombrígol !
 

Agrors de llet,
pixums,
culatxos i bandoles,
llançolets i faixes�
 
Que si surten les 
dents,
que si té febre,
que si està desganat,
que si no creix�
 
Mar de bondat,
muntanya de pacièn-
cia�
cel d’amor,
no té res seu, és mare�
 
I els fills creixen,
i els fills són ells,
i els fills busquen,
i els fills troben�
 
I la mare 
és sempre mare,
i res demana,
és Mare�

La	Mare

(per la mamá en el dia de les mares), Caracas 12 de maig de 1968. Francesc Soler.
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- - Aquest any a la Torronada hi va venir molta gent. 
Es va sortejar una panera i dues decoracions nad-
alenques. Hi ha haver un cor improvisat cantant na-
dales i els petits s’ho varen passar d’allò més be fent 
cagar el Tió. Gracies a tots els membres de la Junta 
i a l’Anna Maria per tota la feina ben feta.

- El dia 29 de desembre va fer 200 anys del naixe-
ment del català i beat Francesc Palau i Quer. Va 
ésser beatificat pel Papa Joan Pau II el 24 d’abril 
del 1988. Francesc va néixer a la ciutat d’Aitona 
(Segrià) el dia 29 de desembre del 1811 i va morir 
a Tarragona el 20 de marc del 1872 on hi esta en-
terrat. Ell va crear l’ordre de Les Missioneres Car-
melites Teresianes. A Vancouver hi ha la presencia 
d’aquest ordre a l’església de “Our Lady of Sor-
rows”. L’arquebisbe de Vancouver, J. Michel Mill-
er, va honorar l’aniversari amb una missa que va 
celebrar el bicentenari del naixement del beat i els 
150 anys de la creació de la seva ordre. En repre-
sentacio del Casal Català de Vancouver van assistir 
a la cerimònia el Sr. Pere Mestres i els Srys Ayala..

- En una carta del 1918 adreçada a Manuel Azaña, 
l’escriptor Miguel de Unamuno diu: “Catalunya ha 
d’ acabar per separar-se d’ Espanya”.

- El Parlament Català rectifica i permet dir que Es-
panya ens roba.

ANUNCIS, NOTÍCIES, 

XAFARDERIES ....
- La astrofísica catalana, Pilar Ruiz Lapuente ha aju-
dat en la recerca sobre l’acceleració de l’expansió 
de l’univers junt amb els tres premis Nobels d’ 
aquest any. Per això ha estat convidada a l’entrega 
dels premis i mencionada.

- La ciutat de Tarragona serà la capital cultural del 
2012.

- El desembre passat el Club de Futbol Barcelona 
es va declarar campió del mon de clubs al guanyar 
al Santos del Brasil al Japó per 4-0. Els golejadors 
varen ser Messi, Xavi i Cesc. Varen ésser premiats 
el jugadors Messi i Xavi. Guardiola diu que esta 
força bé haver guanyat 13 dels 16 títols. Entre els 
comentaris  hi han: “El Barca ha donat una lliçó de 
com es juga a futbol”.

- Gosarem tenir l’ independència a Catalunya?, 
probablement, desprès de que el Govern central no 
ens paga el que ens deu. Obtenir la independència 
no serà fàcil, recorden els més prudents, malgrat que 
ningú hagi dit mai que ho hagués de ser. Ni Madrid, 
ni Brussel•les, ni Washington intervendran a favor 
de la independència de Catalunya. Llevat d’alguna 
excepció molt excepcional, les independències no 
s’han atorgat. Els països que l’han volguda se l’han 
agafada amb més o menys costos. La independèn-
cia de Catalunya dependrà de si els catalans la vo-
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lem de veritat. Els espanyols creuen que ens tenen 
ben apamats i que per més escarafalls que fem no 
anirem mai més enllà d’un mecagun cony! pujolià. 
Gosarem tenir la independència, per dignitat i per 
supervivència econòmica.

- Ha mort l’ Aragonès inventor de la “fregona” i de 
les injeccions d’un sol us.

- Ha mor el fundador de Terra Lliure, Josep “Cola” 
Serra, President del Casal Jaume I i promotor dels 
castellers del Riberal.

- El Monestir cistercenc de Vallbona de les Mon-
ges té mes de 850 anys. Va ser fundat per Ramon 
de Vallbona i dintre del monestir hi ha el sepulcre, 
molt senzill, de la reina Violant de Hongria enterra-
da l’ any 1275. L’escriptor Ramon Llull va descri-
ure la comunitat cistercenca en el “llibre d’ Evast e 
Blanquerna”.

- Mor l’ historiador Frederic Udina, catedràtic i di-
rector de l’Arxiu de la Corona d’ Aragó.

- La revista LECTURAS fa 90 anys, va ser fundada 
per Juli Bou el 1921.

- Ara fa 50 anys de la mort de Nicolau d’Oliver.
- El municipi de Viladomat reclama que la monar-
quia desaparegui i Vic, Montesquiu i Celra volen 
adherir-se. 150 municipis de Catalunya han signat 
per lluitar en favor de la independència de Catalu-
nya.

- Des de el Casal volen felicitar a l’entrenador del 
F.C.  Barcelona, Pep Guardiola, per haver estat es-
collit per segona vegada el millor entrenador del 
món. També felicitar al jugador Xavi pel premi re-
but per quarta vegada com el millor creador del joc. 
Sabeu que ara al món coneix Barcelona per el seu 
equip de futbol, tan fantàstic?, desprès de que es 
coneixes per Gaudi i per la cuina de Ferran Adrià. 
Som únics!!!!!.

- L’empresari de Girona Albert Bosch ha aconseguit 

arribar al Pol Sud sense cap mena d’ajuda Felicitats 
Albert des de el Casal!!!!.

- El Club de Futbol Barcelona es el Mozart del fut-
bol i el Real Madrid es el Salieri.

- En el OPEN de Tenis d’ Austràlia R. Nadal ha 
quedat segon davant del serbi Novakc Djokovic en 
un partit que va durar gairebé 6 hores.

- Les columnes de la façana principal del Palau de 
la Generalitat tenen 1900 anys. Varen venir a Tar-
ragona per ordre de l’ emperador roma Adria per 
fer-les servir en un edifici o temple. Mes tard van 
formar part d’una església de Tarragona i quan 
l’arquitecte Blai va reformar la façana del Palau va 
demanar a Tarragona quatre d’ aquestes columnes.

- L’últim brigadiste viu que forma part del Batalló 
Mackenzie-Papineau que va lluitar al costat de la 
Republicà a la Guerra Civil Espanyola, Jules Paivio 
de 94 anys, va ser honorat a la ciutat d’Aurora/To-
ronto per el Consol General d’Espanya, Francisco 
Pascual de la Parte. El Consol va donar-li la ciutada-
nia espanyola al mateix temps que deia: “Ara les 
persones lluiten pels diners del petroli però ells va-
ren lluitar per raons ideològiques”.

- Uns metges catalans van enllestir un procedi-
ment per preparar penicil•lina gairebé alhora que 
els americans. Catalunya va ser el primer país de 
l’Europa continental on es va obtenir la insulina. 
Aquest i altres fets s’exposaran en una nova sèrie 
periòdica del magazín Presència de l’Avui.

- Fabià Estepe, economista, acadèmic i divulgador 
mediàtic va morir el dia 1 de febrer a Lleo, tenia 88 
anys i havia nascut a Portbou. Va ser professor de 
l’Ernest Lluch, el Pascual Maragall, el Narcís Serra, 
el Josep Pique i molts altres. Va divulgar als econo-
mistes J. M. Keynes, Schumpeter i J.K Galbraith.

-El 14 de febrer farà 100 anys del naixement al car-
rer Muntaner de Barcelona del doble espia català 
Joan Pujol Garcia. Ell va fer que la Segona Guerra 
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Mundial tingués un desenllaç feliç al convèncer als 
alemanys que la invasió de Normandia es faria per 
un altre lloc.

-Quan Trostski va passar per Barcelona l’ any 1916 
per recollir a la seva família que vivien a la ciutat, 
va dir, tot comparant Barcelona amb Niça: 
“Barcelona és un lloc turístic privilegiat i admirat 
per les elits de tot el món. Un lloc ple de flors, i de 
fruites i envejable però, esta situat a dins o al da-
munt, d’un infern de fabriques amb fun i flames”. 
L’any 1041 la ciutat de Niça formava part dels 
dominis del Casal de Barcelona.
-Antoni Gaudi va dir: “Sense la independència, no 
hi ha possibilitats de crear a Catalunya una política 
honesta i regenerada”. Gaudi era un nacionalista in-
dependentiste com ho han estat altres catalans com: 
Joan Miró, Antoni Tàpies (mor ara fa poc als 88 
anys), Miquel Barceló etc.

-Mor l’últim dibuixant del TBO, Joaquim Munta-
nola, als 97 anys.

-La medalla d’ Or de la Generalitat del 2012 ha es-
tat pel Sr. Badia i Margarit i el Sr. Ainaud.

-L’escriptora Teresa Pàmies ha mort a Granada als 
92 anys. Era la mare de l’escriptor  Sergi Pàmies i 
vídua d’en Gregori Lopez Raimundo. Des del Casal 
el nostre més sentit condol al seu fill i família. Tere-
sa tenia la Creu de Sant Jordi des del 1984 i el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes del 2001. Entres 
els seus llibres hi ha el “Testament de Praga”.

- Arranca a Barcelona la Fundació per convertir la 
ciutat en la capital del Mòbil.

-Una de les falles de València és la dedicada al 
Leonardo de Vinci. Les falles de València han esta 
declarades patrimoni cultural de la humanitat per la 
UNESCO.

-A Barcelona i Tarragona s’ha fet una reunió per 
estudiar la figura de l’emperador romà Constantí, 
anomenat el Gran,  com un dels pares d’Europa. Sa-

beu que la ciutat de Constantí, a Tarragona, porta 
el seu nom i que es creu que en una de les restes de 
les tombes aprop de la ciutat hi havia enterrat el seu 
fill?.

-Josep Massot Montaner és el 44é Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes atorgat per Omnium Cul-
tural.

- A Barcelona i amb motiu de la vaga per protestar 
de tots el retalls que el Govern Central ha fet a tots 
els treballadors, s’han fet moltes destrosses.

-Ha mort el pare del President de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas i Bonet als 84 anys. President 
rebi el nostre més sentit condol per la mort
del seu pare.
-Jaume Bonet, un jubilat de Mallorca ha fet vaga de 
fam durant una pila de dies per protestar pel tracta-
ment del català a Mallorca.

-El dia 9 de maig es cumpliran 62 anys de la declara-
ció de Robert Schuman que va possar la primera 
pedra del projecte d´ integració europea, ara som 17 
païssos i amb unes dificultats financeres enormes.

-La medalla d´Or de la Generalitat ha sigut aquest 
any per l´historiador Josep Maria Ainaud de La-
sarte i pel lingüista Antoni Maria Badia i Margarit. 
Felicitats als dos!!!.

-Ara s´ha comprobat que el famos escut de Juan 
Ponce de Leon té les quatre barres i que el seu nom 
era Joan Pons d´Agramunt nascut a Sant Gervàs/
Lleida.

- A Barcelona hi ha els voluntaris  de Oncolliga 
que s´ocupen de la malaltia del càncer, Caritas que 
s´ocupa de la pobresa i Omnium Cultura que tre-
balla per la cultura, la llengua i el País.

-Els 700.000 millions que el Govern d´Espanya ha-
via de destinar pel Pacte fiscal de Catalunya han 
anat a tapar el forat de BANKIA i no hi ha res al 
presupost de l´Estat per acabar l´Ave del corredor 
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Ens plau anunciar-vos l’obertura del 
bufet d’advocats de Victor Alfonso, 
consoci del Casal i fill d’en Jesús Al-
fonso, antic president del Casal. En 
Victor us pot ajudar en qualsevol as-
sumpte legal que us calgui, i a mes, us 
pot atendre en Català, Anglés o Cas-
tellà.

mediterrani. En canvi faran l´Ave a Galicia i al 
Nord,... és clar Rajoy és del Nord!!!.

-L´any 2012 és el centenari dels escriptors Pere 
Calders, Joan Sales i Tisner.Tots ells varen exiliar-
se en temps de la Guerra Civil.

-Lula, l´expresident del Brasil, recull el XXIV Pre-
mi Internacional de Catalunya.

-El triangle Dalinia(Museu Dalí, Port Lligat i el 
Castell de Púbol)vol ser Patrimoni de l´Humanitat.
-Ni comte de Barcelona, ni Príncep de Girona, ni 
duc de Montblanc, ni Senyor de Balaguer. Tots 
aquests títols nobiliaris catalans que té la monar-
quia a través de Joan Carles I es demana que siguin 
eliminats, ja que en la declaració de Montsuar un 

President de la Generalitat del segle XV va declarar 
al Rei Joan II d´Aragó enemic public dels catalans.

-L´investigador Francesc Duran i Reynals, qui va 
determinar, perd la gloria dels nordamericans, l´ 
origen víric d´alguns càncers és un exemple perquè 
es donin
facilitats pels que vulguin investigar a Catalunya.

-La ciutat de Barcelona té 1900 fonts. La primera 
va ser la de la Plaça de Sant Just que Joan Fivaller 
va construir.Aquesta font ha rajat aigua durant 7 
segles. La segona va ser la de la Portaferrisa que 
era l´entrada a la ciutat de Barcelona quan aquesta 
estava envoltada de muralles. La tercera més antiga 
és la del davant de Santa Maria del Mar, al Barri de 
la Ribera.

Properes Activitats:
L´aplec d’Estiu es farà el dia 8 de Juliol d’enguany. Del 12 del migdia en endavant. S´intentarà 
organitzar activitats variades pels nens assistents a l´aplec de primavera.

La Diada es celebrarà el 9 de Setembre a la seu del casal.

El 28 d´octubre es celebrarà la castanyada, al Greek Cultural Center.
El 2 de Desembre es celebrarà la torronada, al Greek Cultural Center.
Aquestes dues celebracions es faràn al Greek Cultural Center. 



EL XÁFEC DE VANCOUVER Juny 2012

6

Mama, avui toca peli al casal?

L´altre dia, era un divendres, vaig assistir a la meva primera projecció de cinema en català a mils de 
Kilòmetres de casa meva, Mataró. 

Ja sabia que em trobaria amb l´Angel, la Mariana, la 
Montse i tanta d´altre gent habitual del casal, dels quals 
no puc recordar el nom ja que tot just fa 8 mesos que visc 
a Vancouver. Però no sabia que aquella nit recordaria el 
significat de les paraules  orgull, germanor i tendressa.

En un instant vaig veure passar através de l´espiell de la 
meva càmera fotogràfica un munt d´històries personals 
i un munt de nacionalitats que ni en el millor dels meus 
somnis hagués imaginat poder conèixer. Hi havia gent 
d´Argentina, Paraguay,Colombia, Rússia, Canadà, Zim-
bawe, Escòcia, Espanya, d´Àsia…tot el món dins d´una sala de cadires blaves . Tot girava entorn  a una 

pel.lícula de la Terra. Un verdader èxit d´afluència. 
Sonava el català, el castellà i l´anglès, paraules que 
formen un més enllà, aquell més enllà que acaronava a 
tots els presents, el final perfecte d´un dia rodó.

Sorprenent. Emotiu. Novedos per a mí.

L´orgull d´haver nascut sota l´influència del català va 
venir a mí desde la segona fotografía o pot ser desde 
la primera conversa que vaig tenir amb un senyor que 
fa més de 50 anys que va arribar al Canadà i que parla 
més de 5 idiomes, crec recordar.  Ell i els seus més de 
80 anys havien arribat al local en autobús. O pot ser 
va ser quan una parella jove m´explicava que havien 
deixat a la seva filla de mesos per primer cop amb la 
cangur per poder venir a veure “Pà Negre”.

Aquella gent no eren només espectadors, eren com 
una gran família creada per un mateix destí geogràfic 
i mantinguda per un amor a una Terra. La germanor, 
aquell arbre de fulles perennes, es podia respirar junta-
ment amb l´olor de les ja famoses crispetes de cinema.

Els meus dos fills corrien, mentrestant, donant voltes 
a la sala aliens al motiu de tan esperada celebració. Però ells sense saber-ho reproduïen el mateix joc al 
que jugàven cada divendres per la tarda a la plaça de l´Actua, la nostra plaça a Mataró. Qué tendre. Qué 
curiós.
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Aquell divendres es va repetir dos vegades més i el 
record d´aquelles tres paraules també.

Jo crec. que el vicari d´Olot podría estar ben orgullós de 
que la gent del seu poble compartís  el pà negre  en ger-
manor, mentres al poble del costat lluitent per recordar 
cóm fer pedalejar una bicicleta,  cóm agafar una cullera 
o cóm pelar una poma.

Tan lluny i tan aprop. 

Teresa Casas
Secretaria del Casal Català de Vancouver

Espanya assenyala la sortida
04/04/12 02:00  - “Avui/ Punt”

Els pressupostos generals del 2012 no liquidaran uns deutes de gairebé 1.000 milions d’euros de l’Estat 
amb Catalunya, corresponents a l’addicional tercera de l’Estatut dels anys 2008 i 2009. Aquest fet, amb 
unes finances catalanes al límit, és greu; però encara ho és més que l’incompliment se suma a uns altres 
d’anteriors del mateix govern espanyol quan era en mans socialistes. El missatge, doncs, és clar: és igual
el color polític de qui governi a Espanya, perquè els acords a què
arriba amb Catalunya es transformen en paper mullat quan convé.

Per contra, el govern de l’Estat és inflexible quan es tracta de fer complir les lleis fiscals amb els territoris 
com Catalunya. Per si amb aquest incompliment no n’hi hagués prou, resulta que bona part dels diners 
que Catalunya reclama els ha aportat ella abans a través d’una fiscalitat asimètrica. Catalunya és objecte 
d’un espoli fiscal que només es nega des del cinisme i des d’estudis amb xifres que es retorcen fins que 
diuen allò que es vol que diguin. I com a gran consol es prometen uns hispanobons perquè Catalunya 
s’endeuti amb uns tipus d’interès més raonables. Si l’Estat pagués el que deu, si l’espo-li fiscal fos menor, 
no caldria.

Al capdavall, les evidències es van acumulant. L’Estat espanyol fa trampes en benefici propi. Ara 
l’explicació és la crisi, però en èpoques anteriors els arguments han estat uns altres. Sempre hi ha alguna 
excusa. La relació de Catalunya amb Espanya esdevé cada cop més letal per als nostres interessos. Amb 
els seus incompliments, Espanya acaba de construir el full de ruta de
Catalunya. I assenyala, decididament, cap a la porta de sortida.
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Gran concurs de coques o de 
truites amb temes catalans 

 

 

22 d’abril, 2012 a les 11:00 
al Greek Cultural Centre  

(4500 Arbutus Street, 
Vancouver) 

Casal Català de Vancouver 

Sant Jordi 2012 

Amb motiu de Sant Jordi…... 

22 d´Abril 

Sant Jordi 
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Greek Cultural Center
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TOTS ELS NENS CANTEM CANÇONS, PERQUÈ 
ELS HOMES SIGUIN BONS

Tots els nens del meu carrer
volen jocs, volen somriure.
Tots els nens els meu carrer,
volen crèixer i viure bé.

Un company per fer tabola, 
una casa i una escola.
Tots els nens del meu carrer
volen crèixer i viure bé.

Tots els nens de la ciutat,
volen pares ben alegres,
tots els nens de la ciutat, 
volen pau i germandat.

Si la pau sempre fa falta,
ho direm amb veu ben alta,
tots els nens de la ciutat,
volen pau i germandat.

Cada nen del meu país,
obre els ulls amb esperança,
cada nen del meu país,
té el desig de ser feliç.

Tots els nens cantem cançons, 
perque els homes ens escoltin,
Tots els nens cantem cançons, 
perquè els homes siguin bons.

Si cantant el pit s’aixampla,
també el cor es fa més ample,
tots els nens cantem cançons,
perquè els home siguin bons.

Lletra de Josep Mª Espinàs i del Xesco Boix i Masramon
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Es farà al lower level del Hume Park, New Westminster, el dia 8 de Juliol d’enguany. Del 12 del migdia 
en endavant.

Ja sabeu els que veniu cada any, que es tracta d’un potluck, és a dir, que cadascú porta allò que creu con-
venient per menjar.

També és el dia de l’assemblea, on parlarem sobre les activitats que s’han portat a terme aquests últims 
mesos i dels nous projectes.

Us animem a venir i a gaudir tots plegats, especialment a tots aquells que heu aterrat no fa gaire en aquest 
país!!! Benvinguts!!!

L’Aplec d’Estiu 2012

Hume Park - 598 Fader St, New Westminster, BC 


