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                "25è ANIVERSARI DELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI                

LA FELICITAT

Un home s'enamora d'una noia, però aquesta el rebutja perquè té un pretendent 
més adeqüat. Per sort, pel tren coneix una altra noia, la protagonista, adorable, 
intel·ligent, casada i amb un fill. S'agraden, intenten foragitar en va l'atracció 
creixent, els encontres emocionats, la passió impossible. Convençuts de que no 
es poden negar a l'evidència i a la força de l'amor, contra tot criteri assenyat i 
contra tothom, finalment s'ajunten. I el gran amor, el desesper per veure a l'altre 
i abraçar-lo, s'esvaeix, canvia amb el pas dels dies. La protagonista, atònita, 
confosa, no ho pot suportar. Ell, en canvi, aconsegueix casar-se amb aquella 
que l'havia rebutjat, i fan una família (totes les famílies felices s'asemblen, és 
la primera frase del llibre. La segona: cada família dissortada ho és a la seva 
manera).

Comenci la tardor i segueixi l'amor, i si ve el desamor que no ens faci un mal 
irreparable. Acabi el llibre amb l'home, que és pagès, mirant la nit, decidit a 
seguir cuidant-ho tot, però sorprès de que la felicitat acabi sent aquest moment de 
pau que no pot compartir amb ningú.

RECONIXEMENT

Si ara fa vint-i-cinc anys que vam començar a omplir la plaça de música i dansa, 
si els musics i els balladors mai han fallat i es renoven que dóna gust, si d'ELS 
DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI n'han sortit amics i amors, què més 
volem? Volem poder seguir sense estar amb l'ai al cor de si tindrem aquest any 
alguna subvenció per tirar endavant. 

Ni l'Ajuntament ni la Generalitat podrien organitzar un festival semblant amb 
els nostres pressupostos. Uns divendres tan participats durant tant de temps, un 
punt de trobada jove i cívic tan arrelat, que contínuament dóna pautes de com 
fer viva la música i la dansa tradicional, es mereix que tingui garantida la seva 
continuitat, es mereix algun tipus de reconeixement oficial. No calen medalles, 
títols ni premis. Només que alguna alta instància digui publicament que això no 
es pot perdre.

En tot cas resistirem; i aprofitarem l'ocasió per felicitar a qui hagi trobat, un 
divendres a la Plaça del Rei, alguna cosa més que una esperança.

  Associació Danses a la Plaça del Rei



Divendres 2 d'octubre CUL DE SAC
Pello Garcia 655 255 943 / 93 859 55 00       
culdesac@cornamusica.com

Iniciem temporada a la Plaça del Rei!

Avui per fi és divendres!!! Però no un divendres qualsevol, NO, sinó un 
divendres molt esperat, molt especial, per molts dels balladors amants del 
folk. Avui és divendres 2 d’octubre. Primer divendres d’octubre. Això vol 
dir que a les 22h, comença oficialment la temporada de tardor a la Plaça 
del Rei; i el grup encarregat de fer-ho és Cul de Sac. Mitjora abans, però, 
es fa un taller de danses, conduit per la Montserrat Rubio, per ensenyar 
les danses més típiques a la gent que no en sap.

Finalment són les 22h. És hora de començar. Es respira un bon 
ambient. Tot i que per a mi una mica estrany. Suposo que és el fet que és 
el primer dia, el retrobament amb molta gent que des de l’últim dia de la 
temporada de primavera passada no havia vist. Situar-se de nou en 
l’espai, ja que tants mesos sense anar-hi es nota i sembla que no hi 
hagués anat mai... Mica en mica sento que la màgia que m’aporta 
aquesta plaça, m’està invaint i sento, per fi, que ja he començat el curs 
plenament. 

L’escenari, els músics, l’ambient, la gent, l’espai, la música, les 
danses d’aquí i d’allà... buf! Com ho trobava a faltar! Avui, però, és un 
repertori francès, bourrées, danses bretones, però també masurques, 
xotis, cercles... sonen i es ballen a aquesta gran plaça! 



                         

Avui, però, necessito ambientar-me. Necessito empapar-me 
d’aquest ambient, de la gent... ara parlo amb un, ara amb l’altre... 
Saludant a tothom que conec. Retrobaments. Això vol dir que no ballo 
gaire. Però la màgia hi continua sent. 

Hi ha una cosa, però, que em crida l’atenció...no sé si és pel fet que 
és el primer dia i que la gent no se n’ha assebentat massa, però trobo 
que som pocs balladors. Els suficients per passar-nos-ho bé, i ballar amb 
prou espai. Trobo a faltar les trepitjades, els merders que es creen en 
segons quines danses, els cercles concèntrics, etc. Espero que els 
propers dies que segueixen, la gent s’animi a ballar i a fer botar el terra 
de la plaça.

Quan s’acaba el ball, torna aquella sensació de buidor. Torno a 
sentir que tinc ganes que torni a ser divendres. Torno a tenir ganes de 
ballar de nou, d’omplir-me de la màgia de la plaça, de la música, dels 
balls, de desconnectar de la setmana.... Ganes de...  que de nou sigui 
divendres i poguem gaudir de tot això! Però no queda més remei, que 
deixar passar una setmana pel mig... així que paciència, i ens ballem el 
divendres següent! 



Divendres 9 d'octubre          
HARMONIKANDO
Andrés (652.602.538)     andreselpregonero@gmail.com

                               

Divendres 16 d'octubre        STOCKHOLM
Daniel Blasi: 616.665.043blasi_xic@hotmail.com    bjorn.brickstad@gmail.com

Ens fem els suecs!

Després d’un dia llarg i dur de feina, arriba la nit. Estic tan cansada 
que em plantejo si realment tinc ganes de baixar a plaça. Consultant-ho 
amb el coixí, la decisió és positiva. Així que em preparo les coses i vaig a 
buscar el metro.  He quedat amb la Cris per anar-hi a sopar.  Com tots 
aquests dies, arribem abans i hi ha taller de danses. Però aquest cop 
diferent. Avui em temo que serà diferent. Trencarà la rutina de tot. El 
taller és de les danses que tocaran després. Avui, però, no hi ha un grup 
de la nostra terra. No. Al bell mig de la plaça veiem tot de gent, homes i 
dones, que van vestits amb roba tradicional d’algun lloc europeu, i veiem 
que les danses que ensenyen al taller no són les típiques i tòpiques....no. 
I és que resulta que avui, a la Plaça del Rei, toca el grup Akademiska 
Folkdanslaget i Stockholm, de Suècia. Per tant, el taller consisteix en 
danses sueques. 



El ball comença. Un noi puja a l’escenari per traduir tot el que ens 
expliquen, les danses com es ballen, etc. La cosa comença amb polska. 
Es forma un gran cercle de parelles. Jo, em quedo a fora, mirant-ho. Fa 
molt de goig veure la gent d’aquí, vestida normal i corrent, com balla amb 
els suecs, vestits de la manera tradicional. Entre polques, polskes i 
valsos, va passant l’estona. A la meitat del ball, del seu repertori, ha 
arribat el moment de què tothom (menys ells) descansem. Ens fan una 
mostra de les danses que ballen. Intueixo que deuen ser com un esbart 
dels nostres, que a part d’ensenyar les danses, fan actuacions. 

Es planten al mig de la plaça i es crea un cercle al seu voltant. 
Tothom vol veure com ballen. Semblen personatges sortits d’un conte, 
amb la roba que porten. Dansa rere dansa. La mostra no es queda curta. 
Però tampoc es fa llarga. Ho fan molt bé. I arriba el final. Ara, som 
nosaltres, de nou, que, barrejats amb ells, hem de ballar. Continuen 
traduïnt-nos les explicacions de les danses, per fer-ho més fàcil. 

Sí, realment ha sigut un divendres diferent. M’ho he passat bé, però 
tot i així se m’ha fet una mica pesat i llarg. Les explicacions amb anglès, 
les traduccions al català (que sort que n’hem tingut), les danses que, en 
general, han sigut lentetes i repetitives, ha fet que fos un divendres 
diferent dels altres i als quals estem acostumats. Vull afegir, però, que ha 
estat curiós i interessant poder conèixer danses del nord europeu i veure 
realment com es ballen amb gent d’allà que han vingut a ensenyar-nos-
ho.

Un divendres diferent però internacional. I ara, com sempre, a 
esperar la propera setmana! 



divendres 23 d'octubre  21 Boutons
Pere Romaní (625.739.329)    pere@21boutons.com

                       

Divendres de 21Boutons

Ai, quines ganes de ballar que tinc! Es nota que arriba final de 
setmana pel cansament acumulat de la feina i també perquè el cos 
sembla que noti que a la nit toca moure’s. Com tots els divendres, avui 
toca baixar a la Plaça del Rei per fer moure una mica l’esquelet.

Després de la setmana passada, que vam fer un petit viatge a 
Suècia, avui aterrem a Catalunya. Bé, podríem dir que tenim un peu 
a Catalunya i l’altre a Bélgica, ja que el grup que s’encarrega de fer-
nos ballar avui, 21Boutons, està compost per un català i una belga, bé, 
valona. 

Sembla que aquest divendres hi ha més gent que als anteriors. No 
sé a què deu ser degut. No sé si pel grup o bé perquè ja portem uns dies 
de rodatge i ballaruca a la plaça i mica en mica la gent se n’assabenta. 
Bé, és igual. La qüestió és que l’espai començava a quedar una mica 
petit, però, com ja vaig dir anteriorment, en un altre escrit, hi ha menys 
gent que mira, cosa que fa que guanyem una mica més de plaça. 

Aquest duo d’acordions van saber fer ballar al públic que estàvem 
allà, combinant danses catalanes, valones i també d’altres llocs. Xotis, 
sardanes, masurques, cercles.... i altres danses que estan al seu segon 
cd, del qual en feien la presentació. 

Abans que comencessin, van fer un petit taller de danses; aquest 
cop, conduit per la Bet. I després, a ballar s’ha dit! La Marinette, amb 
traducció al català del Pere, ens explicava les danses valones.

Quin goig feia la plaça. He de dir que aquest cop vaig ballar més 
que els altres divendres! I m’ho vaig passar genial. La gent, la música, 
l’ambient, la màgia.... un divendres especial. Gent coneguda, que feia 



dies que no veia, ara ballava amb un, ara amb l’altre. Parlar amb tal o 
qual persona, fer cercles concèntrics,...

Un gran ambient i climar es va crear divendres a la plaça. No volíem 
que s’acabés. Tant va ser així que tant el Pere com la Marinette van 
baixar de l’escenari per tocar una masurca acústicament ja que era l’hora 
de plegar. 

Tot plegat molt bonic i genial! I és que .... què faríem els divendres, 
els amants del folk, sense poder anar a ballar a la plaça del rei??

divendres 30 d'octubre  PATXI ETA KOMPANIA
      patxi.konpania@wanadoo.fr

EH SONA09: XII Festival de música basca a Barcelona
barcelona@euskaletxeak.org  http://www.euskaletxeak.org/ehsona/agenda.php

                      



Patxim, patxam, patxum…

Uf! Quin divendres. Avui, per qüestions de feina, he hagut d’anar a 
Vic tot el dia. Estic cansadíssima. Després d’altres coses, arribo a casa i 
m’estiro directament al llit. Em noto tant cansada i sense forces que, per 
un moment, dubto de si baixar o no a la Plaça del Rei. Però coneixent-me 
i com sempre em passa (i per què no dir-ho, per un missatge que m’ha 
enviat la Cris) decideixo baixar. 

Pel que m’han dit avui pot ser un dia genial. Si ha de ser així, 
menys motiu per no anar-hi... així doncs, em preparo i surto de casa per 
agafar el metro i anar cap allà. 

Avui, toca viatjar un altre cop. Aquest cop, però, no ens movem de 
la Península ja que els músics que ens faran ballar són bascos: Patxi eta 
kompania. Per tant sembla que ja se sap quin tipus de dansa es ballarà, 
no?

Arribem a la Plaça amb la Cris. Hi hem anat abans. Jo em pensava 
que enganxaria part del taller, però veig que no és així ja que el taller era 
a les 19h. Jops... m’he quedat sense poder aprendre alguna dansa i ara 
aniré més perduda que jo què sé què... bé, ens asseiem a les escales i 
mentre ens esperem que comenci, xerrem amb la gent que hi ha per allà. 

Quan he entrat, hi ha hagut una cosa que m’ha cridat l’atenció. 
Aquest cop no es tracta de l’escenari – d’acord que és més gran que el 
que s’utilitza normalment – però veig que han posat la taula de so al bell 
mig de la Plaça. Com és això? Què ha passat? Ho he preguntat al Joan i 
a l’Astrid. Ells m’han dit que no en sabien res ja que ho han posat més 
d’hora del normal i no hi havia ningú de l’organització i per tant no s’ha 
pogut dir res als tècnics. 

Ja falta menys per les deu. Ui, estic tant cansada que no sé si tindré 
forces per ballar, però bé, si més no per gaudir de l’ambient i impregnar-
me tota de la màgia que desprèn tot plegat. 

Mica en mica va arribant la gent. De seguida comença. De sobte 
sense veure des d’on sortia la música, m’he trobat arrossegada per tota 
la massa i ballant els “Set salts”. Miro entremig de tothom i veig que el 
Patxi està entre els balladors, tocant la flauta basca i explicant les 
danses. Sembla mentida com ha aconseguit, sense dir pràcticament res, 
moure tota la massa de gent que hi ha a la Plaça. 

 No sé si és degut que l’espai  que tenim per ballar és reduït a 
causa de la situació de la taula de so o és que realment hi ha molta gent, 
però estem molt estrets. Tenim molt poc espai per ballar. Jo intento 
ballar, però entre el poc espai, que el basc no és un idioma que entengui, 
el cansament... desisteixo i paro. Em poso en un raco a mirar com balla 
la gent. 

Realment és increïble. Entre dansa i dansa, el nostre mestre de 
danses Patxi, no deixa ni un minut per descansar, agafar aire, recuperar 
l’alè o comentar la jugada amb els coneguts. Jo, en algun moment, sort 
que en tinc de la Cinta, que m’ajuda amb els passos. 



Tot i ser genial i espectacular, la cosa arriba a tal punt que m’agobio 
una mica. Necessito aire i el meu espai. De nou faig una parada. Fa goig 
veure tota la gentada ballant al ritme de la música amb tant poc espai. 

Com sempre, el temps passa ràpid. No ens n’adonem i ja és l’hora 
de plegar. Ningú vol. En toquen un parell més i pleguen. 

Ostres tu! Quin divendres! Una passada. Avui sí que hi ha hagut 
màgia. Però una màgia diferent, no sé com dir-ho. Només calia escoltar i 
mirar; no dir res i deixar-te portar per la música. 

Marxo a casa amb un cert grau de satisfacció i contenta d’haver 
decidit baixar. Amb tot això i el que he après avui, espero, ja, amb 
candeletes que arribi la setmana següent per tornar a ballar.

divendres 6 de novembre RADIO KUARTET
Jesús Ventura (620.802.364), flabiol i explicacions, Òscar Igual 
(655.345.378), acordió cromàtic i veu, Josep Maria Adell: guitarra 
acústica de dotze cordes, arpa cromàtica, percussió de peu i veu, Josep 
Maria Francino: baix electroacústic i veu.       rk@radiokuartet.com

Inici: 22.15h
Finalització: 24.12h
Grup veterà lligat a Esbarts i a Colles sardanistes que sap donar al ball 
d'avui un gir autènticament tradicional i innovador.
Assistència: un miler omplen la plaça amb les seves rotllanes. 



divendres 13 de novembre         MINISTRILS DEL RAVAL

Carles Llongueres: gralla i veu, Jaume Moros: fiscorn, Isi Vàzquez: 
bateria, Miqui Gimènez: acordió, guitarra, veu, Pere Ruiz: saxo, Josp Ma 
Pey: tenora, Joan Obrados: tuba.

divendres 20 de novembre     
SEMPRONIANA
Pol Aumedes Morell (652.800.534): gralla, tarota, acordió diatònic, 
pandereta, timbal, veu. Joan Codina: flautí, flauta travessera, pifre, 
pandereta, castanyoles, veu. Andreu Corominas: gralla, tarota, acordió 
diatònic, veu. Ricard Vivas: guitarra, veu.      
pol@sarandaca.com andreu.cm@laposte.net

Inici espectacle: 22.07h
Finalització actuació: 23.58h
Actuació de ball tradicional que s'adapta perfectament a l'ambient de 
germanor que impregna la plaça.
Assistència, unes 800 persones amb un comportament cívic admirable.



divendres 27 de novembre ANAKAONA

Marc Camacho, flautes, Natàlia Gómez: violí, Lluís Bosch: acordió diatònic, 
Hernan Collado: guitarra.

      

Comença a fer fred i ja es fa fosc. La jaqueta es queda curta, i tinc les 
mans gelades. Som divendres i això vol dir que la nit ens espera a la 
Plaça del rei; avui toca "Anakaona". Ens trobem amb els amics del poble 
i fem via cap a Barcelona. Abans d’arribar a la plaça ens aturem a agafar 
el sopar en algun dels carrers màgics que té el casc antic de Barcelona, i 
tot deixant-nos portar per la música que se sent de les proves de sò, ens 



plantem a la Plaça del Rei a quarts de deu.

Estan fent el taller de danses, i la plaça ja hi ha força gent. Les cares 
joves animen molt la plaça i la gent que seu a les escales ens mira i 
somriu; s’hi troba agust. La plaça del rei és un espai molt acollidor, tan 
per músicscom pels qui ballen, com pels qui escolten. 

"Anakaona", el grup que comença a tocar, fa un seguit de temes de ben 
ballables on predominene masurques, scottish i danses de grup. Potser hi 
va faltar alguna peça més moguda, com la jota, tot i així va estar molt bé.

Aquest divendres, tot anant cap a la plaça del Rei, he tingut la sensació 
de que em trobaria amb algú que fa temps que no veig, un noi que es diu 
Marcel. Pocs minuts després d’arribar, va i me'l trobo davant meu. M'ha 
fet molta il·lusió. A la plaça del Rei sovint et trobes amb gent coneguda, o 
que has conegut allí mateix fent algun ball i creuant-hi unes paraules.

Amb els balls de rotllana, o bé amb els que es canvia de parella, pots 
anar sentint persones diferents, aprendre maneres diferents de ballar. Al 
ballar en parella, trobes gent que et mira als ulls, hi ha qui et saluda quan 
comenceu a ballar junts o qui mira endavant. De tant en tant trobes algú, 
potser només una persona en tota la nit, que et dedica un somriure càlid 
tot i no coneixer-te de res.

I és la sensació que deixen aquests petits detalls el que em fa tornar 
cada divendres. La música li dóna el toc màgic, juntament amb la nit. Les 
persones li posem l'intensitat i les ganes, i els balladors el desitg de que 
tot això que vivim cada divendres a la plaça del rei continui endavant.

Cap a les dotze, "Anakaona", amb quatre components i un bon repertorio 
folk, acaba la seva actuació. D’entre la gent de la plaça, comencen a 
sortir-ne músics que, encisats per la música folk, les danses i la cultura, 
fan de la següent hora un espai encara més proper de música tradicional 
en acústic.

Entre cançó i cançó, aprenc a ballar diferents balls que encara desconec; 
hi ha gent que en sap molt, de ballar, i també n'hi que n'estem aprenent. 
Es nota que els uns i els altres s'avenen. Un cop la plaça comença a 
quedar-se buida, decidim marxar. 

Marxo i penso: a veure si divendres que ve torno a venir a Barcelona, a la 
Plaça del Rei que està ben amagada. I marxo contenta, amb la sensació  
de ser afortunada per haver descobert un petit tresor i poder-lo viure i 
sentir molts divendres quan es fa fosc.        



divendres 4 de desembre           LA CARXOFA I LA CEBA AMB 
VICTU ALLIOLI
Victu Allioli(656.697.310): Marc Ceba (618.494.852)      
lacarxofailaceba@gmail.com      http://
www.gorramusca.cat/Grups/LaCarxofailaCeba

Inici muntatge: 19h
Proves de sò: 20.30h
Inici espectacle: 22.05h
Finalització actuació: 24.08h
Qualitat de l'actuació: molt alta en quan a nivell artístic musical i ajudant 
a fer participar a la gent en tot moment.
Assistència, 22h: 64 persones, 23h: entre 700 i 800, 24h: idem
Comportament públic: cívic en tot moment.
Venedors il·legals de llaunes de cerveses: uns 12, molt actius.

divendres 11 de desembre       BAUMA

Un altre divendres ens sorprén abans d’hora. Ja tornem a ser a la plaça 
del rei, avui tenim preparant-se per començar sobre l’escenari, el grup 
BAUMA.
Amb la plaça plena de gom a gom, et decideixes a entrar-hi, i a mesura 
que vas caminant entre la gent que balla emparellada, te n’adones que 



cada cop que hi vens penses el mateix: Avui, la Plaça està més plena que 
el divendres anterior. 

Et situes al racó de la plaça, on t’hi poses sempre, i comences a veure-hi 
cares conegudes, i cares que no coneixes. Tant unes com les altres, et fa 
il·lusió trobar-les. Les cares conegudes pel que han sigut, i les cares que 
desconeixes, pel que puguin ser.

Bauma comença a tocar i en fan de moltes de les cançons, danses 
col·lectives, en forma de cercle. Cercle circassià, Hassapiko’s, cercles 
amb canvi de parella,..
Combinant-ho amb d’altres ritmes com el xotis i alguna jota per animar al 
més llençat.
T’encanten les jotes! Sempre tan animades i complexes.
Els balls en rotllana, amb canvi de parella, i el fet d’anar i venir amb uns 
i altres, trencant barreres de proximitat amb cada persona. I a cada pas, 
li poses un toc diferent, i potser més expert i viu, que l’anterior, i així vas 
creixent  aprenent..
Vas coneixent persones, potser sense parlar-hi massa i tansols deixant 
que el ritme us apropi i us allunyi, amb l’harmonia natural de la música 
folk. Són persones de tot tipus, colors i edats, ballant alhora una mateixa 
cançó.

I et perds en un mar de rialles al no enganxar el pas, i creues una mirada 
de complicitat amb la noia de la teva dreta, o un somriure discret amb la 
teva parella del moment musical. I després d’aquesta rialla, no pots evitar 
pensar  i dir-te a tu mateixa: és curiós que  tot sigui tan equilibrat, amb 
la mida justa, apte per tothom, el ball, la conversa i la música en aquest 
ambient cada divendres.
Adequat el moment, l’espai i l’edat infinita de la música tradicional.

En un canvi de parella, balles amb un noi francés. Et saluda parlant 
castellà amb dificultats, però us enteneu. Et diu que li encanta Barcelona, 
sobretot aquest racó, que hi pensa tornar la propera vegada que viatgi a 
Barcelona. Just dir-te aquestes paraules, ve un risto i canvi de parella. 

D’aquí a la mitjanit, el temps vola. Sembla que ha passat un instant des 
de que has arribat, i el grup ja acaba amb el seu repertori. 
La gent de plaça comença a marxar, però encara queden grupets de gent 
xerrant, comentant com ha anat la setmana, fent plans, ensenyant els 
últims passos del ball anterior..
És llavors, quan comencen a sortir els instrument de les bosses dels 
balladors, l’after-folk allargarà la festa una estona més.
I quan la música acaba, te n’adones, estàs molt cansada, hauries d’anar 
marxant que comença el cap de setmana! 
Cada dia som més els que gaudim amb la música folk, la plaça cada dia 
té més balladors!



             

divendres 18 de desembre        XAROP DE CANYA  
amb l'espectacle especial pel final de temporada: LA BANDARRA
Emili Legaz (616.777.173)

Ja tornem a tenir aquí el divendres! I com sempre, avui toca anar a 
ballar a la Plaça del Rei! Quines ganes! A més avui no és un divendres 
qualsevol, avui és l’últim divendres de la temporada de tardor i s’ha 
d’aprofitar.
Suposo que és a causa del fred boig que fa avui, la plaça és més buida. 
El grup que toca avui és Xarop de Canya! I de ben segur que seran 
espectaculars.

Només entrar a la plaça ja veig que aquest concert ha adoptat un format 
diferent als altres grups. Són tants components al grup que no cabrien en 
l’escenari i els músics estan situats a diferents nivells a les escales del 
fons de la plaça. 
Amb instruments espectaculars i amb un vestuari molt divertit el grup fa el 
seu repertori.
Amb un animador, Xarop de canya, anima d’allò més la plaça, explicant 
balls en grup com el de moros i cristians, algun altre mig inventat amb 
ritmes llatins.. Ballem de tot!
L’animador va canviant de disfressa. Què divertit! Ara és reina medieval, 
ara és caribenya, i vinga a fer balls! 



També toquen algun xotis, alguna masurqueta per ballar més aprop de la 
parella.. i per acabar una cançó a ritme de rumbeta per animar a tota la 
gent que té ganes de remenar el cul!

I un cop ha acabat Xarop de canya, arriba el momento de l’entrega de 
premis. Premien amb dues entrades per tradicionarius i uns llibres i CDs, 
a la millor fotografia del concurs de fotografia, i al millor poeta, en el 
concurs de poesia. 
I recorden a tots els balladors i músics de la plaça, que amb el dia d’avui, 
acaba la 50ena temporada de la plaça del rei. I amb això, els Divendres a 
la Plaça del Rei, celebra 25 de la seva existència!

Per mi, és molt emotiu trobar persones que han estat molts d’aquests 
vint-i-cinc anys formant part, implicant-se i anant a la plaça del Rei cada 
divendres. 

No es tornaran a celebrar 25 anys a la plaça del rei, és un moment únic i 
realmente són molts anys! I que en vinguin molts més de la plaça del rei, 
de música folk i de les trobades de balladors!

I ara, ens toca esperar que arribi la temporada que fa 51, per poder tornar 
a escoltar i sentir la màgia de la plaça del Rei.. El proper divendres de 
concert i dansa arribarà amb la primavera i el bon temps, i com jo, molts 
dels que avui estem aquí, l’esperem amb molta il·lusió.
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