MEMÒRIA D’ACTIVITATS
“ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI – TARDOR’05”

Divendres 7 d'octubre 2005

PUNT DE TROBADA

Venen músics diversos (flabiol, acordió, percussions), comencen a les
22.10 amb una vintena de persones, i al cap de poc ja són unes duescentes. S'acaba a les 12 h en punt i queden uns quants xerrant a les escales
en ambient relaxat i silenciós.

Divendres 14 d'octubre 2005

AMEBA

A les 8 h es munta escenari i so i cal desmuntar-ho a les 9 per pluja. Es
munta un mini-escenari sota l'arcada que hi ha a la sortida del Museu
d'Història i toquen fins a mitjanit. Molts turistes s'afegeixen al ball, es fan
rotllanes que omplen tota la plaça, gran connexió amb el públic.

Divendres 21 d'octubre 2005

GETSEMANÍ

Tot i algun problemes tècnics amb la llum i el so es comença puntual, i
aquest grup de Blanes que s'estrenava a la plaça demostra un alt nivell
musical. Porten mestres de dansa que és de gran utilitat per als nous
assistents que sempre apareixen. Plaça absolutament plena. Es plega ben
puntual.

Divendres 28 d'octubre 2005

BATZUCA

Es munta ràpidament a quarts de 10 i es toca fins les 12 havent de repetir
alguns ballables que han fet famosos aquestes membres de La Carrau. Es
balla i es canta i es connecta molt bé amb una plaça absolutament plena de
gent jove des del començament al final.

Divendres 4 de novembre 2005

LA VALLESANA

18 músics en escena, sobre l'escenari i sobre les escales, quasi tots
acordions diatònics, algun guitarró i percussions. Un “micro” per
presentar i per cantar les cançons que repartien impreses pel públic.
Centenars de joves mirant, escoltant, ballant i cantant improvisadament
fan impressió.

Divendres 11 de novembre 2005

HARMONIKANDO

S'intenta fer un ball només amb harmòniques, i s'aconsegueix. Ho facilita
la gent assistent que té un esperit obert i una gran disposició a estar
content i a ballar. Es comença i s'acaba puntual. Plaça plena de gent fins al
final.

Divendres 18 de novembre 2005

AMANIDA FOLC

Fa fred però canvia la temperatura a l'entrar a la plaça; el calor de la
gent t'abriga, la seva alegria i la música impecable del grup et deixen
bocabadat. Els que miren s'han d'enretirar fins al carrer de la baixada de
Santa Clara perquè no s'hi cap. Espectaculars danses de l'est ballades
massivament gràcies a la col·laboració de tot de balladors vinguts
d'Osona, del Bages i de l'Anoia. A les 12 h s'acaba i a dos quarts d'una la
plaça és buida del tot.

Divendres 25 de novembre 2005

SA SARGANTANA
TRAMUDANÇA
ESCOLA DE MÚSICA I BALL DE SANT AGUSTÍ

Dia especial de música i dansa de les illes, especialment de Menorca.
S'aconsegueix portar aquests grups, i es citen a la plaça illencs residents
aquí i que ballen que és emocionant de veure; s'encomana la festa,
s'ajunten amb els balladors que ja coneixen aquest lloc emblemàtic i amb
els que és el primer dia que venen. S'acaba puntual tot i les demandes de
tothom perquè, per un dia que tenim músics balears, la festa no s'acabi.

Divendres 2 de desembre 2005

ZAFARÍ

Grup intercomarcal que coneix l'ambient i les exigències de la plaça i que
prepara un repertori de balls i danses col·lectives noves per a l'ocasió. Es
continua omplint la plaça i es respira sempre l'esperit de col·laboració, de
participació i de festa cívica jove exemplar.

Divendres 9 de desembre 2005

LA PORTATIL.FM

Tot i ser pont la gent no falla, i el grup, dels més antics que participen,
tampoc. Es fa un repàs dels llibres "Punt de trobada" editats per
l'Associació i que contenen cent partitures cadascun, i es toquen a petició
del públic tots els balls que la plaça a fet coneguts.

Divendres 16 de desembre 2005

ADNDA

Tot i que el nom del grup costa de pronunciar, els seus membres son
assidus a les danses dels divendres i es nota que els fa il·lusió venir;
són músics experimentats i seriosos que fan ballar, que deixen se'ls
escolti mentre es mira als balladors, mentre es pensa d'on ha sortit tota
aquesta gent que a les 12 en punt desapareix com si fossin la ventafocs de
Barcelona.

Divendres 23 de desembre 2005

SANT & FOT

Gran festa de comiat de cicle amb la plaça absolutament plena i amb
danses col·lectives elaborades i que es ballen massivament. Es desitja
un Bon Nadal a tothom i es brinda perquè es pugui seguir amb aquests
DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI, o sigui, perquè no es retiri
la subvenció del Districte Ciutat Vella tal com se'ls ha demanat amb
centenars de cartes.

Francesc Marimon Busqué
30 de desembre de 2005

