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El teatre Romea de Barcelona acollirà el dilluns 30 d’octubre una nova edició del Memorial Joaquim Serra, amb la participació 
de les cobles Mediterrània i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, així com amb l’assessorament i col·laboració de Músics per la 
Cobla.

El saxofonista valencià Ramon Cardo serà l’encarregat 
d’estrenar el proper 30 d’octubre, l’obra d’encàrrec del Memorial 
Joaquim Serra 2017. Cardo, de 47 anys i nascut a Godella, al 
País Valencià, és saxofonista, intèrpret, compositor, director i 
pedagog.

ComCom a compositor, entre els darrers treballs, ha endegat un 
projecte al voltant del cant d’estil valencià barrejat amb una 
formació de Big Band de Jazz, així com ha publicat el seu primer 
disc de la Big Band Universitat Jaume I (UJI)

ComCom a intèrpret de saxo i director, Cardo lidera el quartet 
Ramon Cardo Big Band, l’octet Ramon Cardo ORANGE SWING, 
Enjazzats Big Band i UJI Big Band. És director del departament 
de Jazz de la “Universitat Jaume I” de Castelló i del departament 
de jazz del Conservatori Superior de Música de València.

Cardo serà el protagonista, doncs, de la nova edició del Memorial Joaquim Serra que, per primera vegada, encarrega una obra 
a un compositor del País Valencià.

EL MÚSIC VALENCIÀ RAMON CARDO ESCRIURÀ L’OBRA 
D’ENCÀRREC DEL MEMORIAL JOAQUIM SERRA 2017

INSULTS

A vegades ens pensem que insultem i no crec que sigui veritat. Res més lluny de la realitat. Segons la seva definició, un insult 
és un mot o una expressió utilitzada amb la intenció de fer mal o ofendre, més enllà del significat objectiu i etimològic de la 
paraula usada.

Per exemple, si a una persona li diem “tonto”, el que en català equivaldria a babau, beneit, beneitó, betzol, liró, poca-solta, 
ximplet, tanoca, talòs, capsigrany, curt de gambals, troç de quòniam, etc, no vol dir forçosament que l’estiguem insultant. 

HeHe trobat diferents significats oficials de la paraula castellana “tonto”: quien posee una inteligencia escasa, o alguien torpe o con 
una conducta poco pertinente. Però ampliant la recerca als seus sinònims (lelo, memo, majadero, zoquete, cretino, necio, 
insensato, borrico, papanatas, mameluco, mentecato, pazguato, tarugo, etc.) n’he trobat una que m’ha cridat especialment 
l’atenció: el que no aprovecha las oportunidades que se le presentan.

TTambé s’accepten com a sinònims estúpid, idiota, neci o, fins i tot, imbècil, expressions que d’entrada ens podrien semblar més 
ofensives però que depenent de la intenció del que les pronuncia poden ser (i haurien de ser) una font d’informació important, 
diria que imprescindible, per a tots aquells que potser són “tontos” i per mor de la seva pròpia naturalesa encara no se n’han 
adonat.

PeròPerò l’insult que em desconcerta i que no he trobat com a tal a cap diccionari (ni tan sols als castellans), és el de “catalán”. I si 
el qualifico d’insult no és per la paraula en si, ni tan sols perquè alguns li afegeixin altres adjectius com “jodido catalán” o 
l’ornamentin amb expressions col·laterals com “catalán de mierda”. Cadascú parla com pot o com sap.

És perquè amb la ràbia i el menyspreu amb que l’utilitzen alguns (especialment alguns “tontos”) sembla realment que ens 
estiguin insultant... Segur que m’equivoco... No pot ser que siguin tant “tontos”.

EnEn tot cas, el que si sé gairebé amb tota seguretat és que “catalán” no és sinònim de “tonto”. No ho he trobat enlloc, a cap 
diccionari.

Jesús Ventura i Barnet
President
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PROPERA SORTIDA: CONESA

Hola turistes, 

Després de la nostra visita per terres de l’Empordà, la qual 
va acabar amb una bona tempesta, el proper mes d’octubre 
anirem fins a terres Tarragonines, concretament a 
Conesa, poble nascut al segle XI.

ConesaConesa té una estructura urbana medieval, definida per un 
clos, delimitat per una muralla defensiva. Les úniques 
obertures són dos portals que facilitaven el control per part 
del senyor. Per un d’aquest portals entrarem nosaltres, i, 
acompanyats d’un guia farem una visita a la població.

AixòAixò ho farem el dia 21 d’octubre. Primer esmorzarem al 
Celler de l’Ordal, restaurant conegut ja per tothom. L’hora de 
trobada és a les 7:45 del matí, per intentar sortir puntuals de 
la plaça Catalunya a les 8:00 h.

Per inscripcions i més informació truqueu a M. Rosa, als 
telèfons 93 219 59 64 / 629 217 408. Us esperem a tots per 
passar un bon dia!

TTambé ús volem avançar, que el dia 30 de novembre, 
dijous, a les set de la tarda farem la projecció de 
l’audiovisual de totes les fotografies de las excursions, això 
serà al local de l’Agrupació. 

Us esperem a tots per gaudir d’una bona estona.

VILABERTRAN
16 de setembre de 2017

Ja hem iniciat la temporada turística 2017-2108, i en la 
primera de les sortides, feta el 16 de setembre, hem anat a 
visitar la Canònica de Santa Maria de Vilabertan (Alt 
Empordà), una joia del romànic i un dels millors exemples 
conservat a Catalunya de l’arquitectura medieval.

EnEn sortir de Barcelona hem anat directament a Tordera per 
esmorzar al bar Can Pujol on, com altres vegades, hem 
estat molt ben atesos. El temps, en contra de les 
prediccions meteorològiques anunciades, era bo i preveia 
un dia agradable, cosa que es complí fins a la tarda ja que 
en acabar de dinar va fer un xàfec que ens va fer canviar 
d’idea i no anar a Figures com teníem previst.

TTorno a Vilabertran: allí una guia ens conduí per l’església, 
el claustre, la sala capitular, la sagristia i altres 
dependències de la canònica, explicant-nos la seva 
història, coneguda des de l’any 954, i fent-nos veure molts 
detalls arquitectònics i artístics del monument. La visita 
acabà amb un interessant audiovisual.

PerPer dinar anàrem al poblet de Vilatenim i la Rosa, 
organitzadora de la sortida, ens portà a un fabulós 
restaurant anomenat “El Pa Volador”, ubicat en un palauet 
vuitcentista, antiga casa pairal pagesívola, on en un 
menjador molt ornamentat ens serviren un abundant àpat 
molt ben elaborat consistent en un entrant de deu tastets 
deliciosos, un bon medalló de vedella amb bolets com a plat 
principalprincipal i per postres un bon tall de pastís. Un formidable 
dinar que ens deixà ben satisfets i xirois. Tal com he dit 
abans, la pluja iniciada tot just en sortir del restaurant, ens 
aconsellà retornar directament a Barcelona i deixar 
Figueres per una altre ocasió.

En resum, un bon inici de temporada amb una jornada 
turística i gastronòmica tant agradable i interessant que va 
plaure a tots els assistents.

MEMORIAL 
JOAQUIM SERRA 2017
RESERVA D’INVITACIONS

El proper dilluns 30 d’octubre a les 20h. al Teatre 
Romea tindrà lloc el concert Memorial Joaquim 

Serra 2017.

Només s’hi podrà accedir amb invitació, així que Només s’hi podrà accedir amb invitació, així que 
ja podeu reservar les vostres entrades a la 
secretaria de l’Agrupació o bé per correu 

electrònic a info@acfbarcelona.cat o trucant al 
93 315 14 96 el més aviat possible. 

La data límit és el 20 d’octubre. 
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AGENDA NOVEMBRE 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.  
  • Dimecres 1 - Cobla Ciutat de Cornellà (Tots Sants)
  • Diumenge 5 - Cobla Lluïsos
  • Diumenge 12 - Cobla Mediterrània 

Pregó de Festes del 95èPregó de Festes del 95è Aniversari
       Divendres 3 - 19:30 h. Local social
   Recordant Josep M. Bernat (en el 25è aniversari 
   de la seva mort).  
   A càrrec de Josep Maria Serracant   
21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
    • Dijous 9 - 19:45 h. - Local social  
  Portugal 2003. Joaquim Ferrandiz - Pilar Umbón
  • Dijous 23 - 19:45 h. - Local social  
  GR3 3a Part. Enric Caballé - Montserrat Martorell

Dramaturgs Catalans
  Divendres 10 - 19:30 h. Local social
  L’hereu i la forastera, de Josep M. de Sagarra 

Festa EndavantFesta Endavant
  Diumenge 12 - Tot el dia. 
  Més informació en la propera circular.

Grup de Teatre Eduard Costa
  Dissabte 17 a les 20h i diumenge 18 a les 18:30h
  Local social. Representació teatral i actuació del 
    Grup d’Expressió Vocal Gatzara

TTurisme Cultural
  Dissabte 18 - Tot el dia
  Muntanya de la sal a Cardona

Dinar de Germanor del 95è Aniversari
  Diumenge 19 - 14 h. Hotel H10 Marina
  Preu: 50€. Inscripcions a secretaria

Turisme Cultural
    Dijous 30 - 19h. Local social 
  Projecció de l’audiovisual de les sortides

Amics dels Concerts
  • Divendres 10 - 19:30 h.
  Conservatori Municipal de Música de Barcelona
  Concert de Tardor. Cobla Bohèmia. 
  Presentació del CD GASP
    •  Dissabte 25 - 18h 
  Teatre de Sarrià
  Retalls de Cobla, homenatge a J.M.Bernat
  Cobles Reus Jove i Berga Jove 

AGENDA OCTUBRE 2017

Ballades de sardanes  
  Pla de la Catedral - 11:15 h.
  • Diumenge 1 - Cobla Sabadell
  • Diumenge 8 - Cobla Jovenívola de Sabadell
  • Diumenge 15 - Cobla Mediterrània
    • Diumenge 22 - Cobla Reus Jove (Mercat de Mercats)
  • Diumenge 29 - Cobla Ciutat de Girona

Anem de sender
  Diumenge 8 - Tot el dia. 
  GR3. Agramunt - Santa Maria Montmagastrell
  (12,225 km. - 3:05 h.)  
  Sortida Pl. Catalunya 7:45h. i Diagonal 8:00h.

21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 21è Cicle d’audiovisuals Memorial Jaume Serch 
  Dijous 19 - 19:45 h. - Local social  
  Bretanya i Normandia. 
  Jordi Curtiella i Rosa M. Ciurana (UEC Gracia)
 
Turisme Cultural
  Dissabte 21 - Tot el dia
    Visita a Conesa
Sender Urbà
  Diumenge 29 - Tot el dia. 
  Barri de Sant Andreu del Palomar
Memorial Joaquim Serra 2017
  Dilluns 30 - 20:00 h. - Teatre Romea
  Cobles Mediterrània i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

11S2017: LA DIADA DEL SÍ

L’Agrupació va participar el passat 11 de setembre de 2017 a La 
Diada del Sí, al Tram 308 (calçada de plaça de Catalunya entre 
Passeig de Gràcia i Rambla de Catalunya).


