ASSOCIACIÓ DANSES A LA PLAÇA DEL REI
MEMÒRIA DELS DIVENDRES DE LA TARDOR, T-10
Reproducció de la carta que adjuntavem a l'enviar el programa:
Apreciats amics i amigues
t'adjuntem la T-10, la programació dels DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI - TARDOR 2010.
La cosa promet, ja ho veuràs. Fins i tot jo m'hi penso apuntar, amb canalla o sense, disposat a
tranuitar o, el més possible, disposat a tornar cap a casa una vegada saludat al personal i ballada una
sardana. Tot i que, quan vas a la Plaça del Rei, es relaxen les previsions, et descanses encara que
estiguis dret, t'allargues més del previst i no et fa res de ser el darrer en marxar. Ja se sap, la màgia
del lloc, la història, el que allà hi succeeix des de fa tants anys.
et demanem que ens diguis si vols seguir rebent els programes. Ens fa il·lusió enviar-te'l, fins i tot
en alguns sobres a l'atzar hi he posat algun CD dels que tinc a sota el llit i que molesten si algun dia
passo la baieta, ens fa il·lusió però és una mica de feina i de pasta, ja t'ho diré, per tant l'hauríem
d'anar enviant a qui segur que existeix, a qui ens digui que el vol rebre i que envii un correu a la
meva adreça, o un SMS o el que li sembli. Si vols que li enviem a algun amic també ens ho dius i,
ell i tu, sereu complaguts.
fem, una i mil vegades, un reconeixement públic als músics que venen a tocar. Són grups de
primera, fan ballar una plaça a tope durant dues hores, es porten el so i cobren una m (misèria), i jo
em pregunto, què seria dels balladors, dels badocs, dels enamorats, sense ells? Més aplaudiments, es
mereixen. Que no els hi faltin begudes, entrepans i pastissos quan baixin de l'escenari, i declaracions
de fidelitat, i promeses i abraçades, i que els hi compreu tots els CD que portin, per la mort de
Déu (o és per l'amor de Déu?). Els temps corren difícils per a molta gent, per a ells corren molt
difícils, aviat seran una espècie en perill d'extinció. Però no és cert, els músics no donen símptomes
de morir-se, ni d'enyorança ni de gana; al rebés, venen del Vallès, de l'Anoia, de la Garrotxa o de
la Cerdanya, amb més despeses que guanys, menystenint la m (minúcia) que cobren per estar un
divendres amb tu. Vés a donar-los-hi la mà. La teva gratitud, el teu sentiment, el teu somriure, la
teva mirada són motius per seguir tocant.

Barcelona, 1 d'octubre de 2010

Foto d'un DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI a la portada del llibre A LA PLAÇA FAN BALLADES

Divendres 1 d'octubre del 2010
LA BANDA D'EN VINAIXA

La Banda d'en Vinaixa descarregant material, muntant l'amplificació i començant a provar so.

Obrint temporada de tardor...
Ja ha començat la temporada de tardor a la Plaça del Rei. Quines ganes tenia de ballar....
He arribat just quan començava tot plegat. Primer, una plaça força buida, s'omplia de
música a càrrec de La banda d'en Vinaixa.
Mica en mica va arribant la gent. Ara saludes a uns, ara als altres. Alguns, potser no els
veus des de l'últim dia de la temporada de primavera, altres, en algun festival, potser....
I finalment, comencen! La Banda d'en Vinaixa ens delaita amb un vals, una polca...per
començar; però poc a poc arriben les danses col·lectives: un cercle, un hassapiko, set
salts, el Carnaval de Lanz... van tant seguides que no tens temps de descansar ni parar
ni un moment de ballar. Uf!! Quina marxa que porten. I jo, he començat molt animada...
però me n'adono que he de baixar el ritme, que sinó no aguantaré.
Quan el ball ja està ben entrat, encara va arribant gent coneguda! Quina il·lusió i
sorpresa!! Miro l'hora i ja són les onze passades! El temps vola... o en aquest cas,
podríem dir que el temps balla. I quines ganes tenia de sentir aquesta sensació de llibertat
mentre balles, de desconnectar de la resta de la teva vida i deixar que la música t'entri i
la puguis gaudir. Per fi torna a aparèixer la màgia dels divendres. En algun moment de la
nit, quan he pogut parar de ballar, m'he mirat la torre il·luminada de la plaça. És brutal. I
acompanyada de la música, de les danses, de l'ambient que es respira... aquesta plaça es
transforma.
Però com tot el que és bo, arriba l'hora i s'acaba el ball. El grup, ens regala un bis: un
Tzadir Katamar.
Ara ja podem dir que s'ha acabat per avui. Mica en mica la gent va marxant. Si els passa
el mateix que jo, marxen diferent de com han vingut. I ara, només toca esperar que
vingui el proper divendres per continuar vivint en aquesta màgia del folk.
Bruna

Divendres 8 d'octubre del 2010
AMANIDA FOLK

Taller infantil abans de la ballada

Un divendres, carregats d’energia, anem amb la colla baixant per la rambla i girem a mà
esquerra. Un cop arribem a la plaça Sant Jaume, ja se sent la música, inconfusible entre
les altres, i ens deixem portar fins caure a la plaça del Rei.
Caram! Només entrar ja ens sorprén un cercle circassià, i ens situarem, primer de tot, en
un dels racons de la plaça.
Avui toca el grup Amanida Folk, i deu n’hi do, quina canya! Un seguit de temes seus,
intercalant-los amb temes tradicionals. Impressionant!
La gent balla i balla, i no s’atura mai. Ara fem parelles i ballem una polka, i tot seguit
farem un sccotish, però no sèieu, perquè ara bé una xampanya en rotllana de parelles! No
ens en podem perdre cap.
Observant la gent, en una d’aquestes cançons que els peus ja no dónen per més, veia
molets cares noves, i el que més il·lusió em fa de tot, cares noves i joves. L’ambient,
comentava la meva amiga, sembla que està cridant cada cop a més gent jove que
s’interessa per aquest racó tan màgic de Barcelona, i per la música folk.
A l’entrada de la plaça un bon grup de turistes, i alguna que altra parella d’enamorats,
s’ho miren emocionats. Quin goig fa la plaça, quan tothom balla a gust!
I si segueixo observant, a dalt de les escales, un grup de marroquins, també joves, ballen
al ritme de la nostra música tradicional . Tothom està ben engrescat avui!
I canvi de cançó, ara sí, aprofitaré per ballar sigui quina sigui la cançó següent. I es molt
maco, veure com sempre hi ha alguna persona que mostra com són els passos de cada
ball, a una altra persona que vol aprendre’ls, i després, amb una mica de timidesa els
ballarà. I així és, el proper divendres segur que s’atrevirà a ballar dins la rotllana i cada
cop, la fem més gran.
Amanida Folk, continua amb les grans cançons i no s’atura. I ara conviden una guitarra,
amb ritme flamenc, perquè la gent noti el contrast, i també sona estupendament!
L’acordió i els baixos, van fent feina, i ja quan estan a punt d’acabar, Amanida Folk ens
deleita amb les últimes dues cançons, precioses i del tot emotives.
I et queda un bon regust, és clar que sí, després de veure ballar tothom, danses ràpides i
danses lentes, agafats o giravoltant. Quin intercanvi de sensacions tan bonic, que es fa
cada divendres en aquesta plaça màgica.

Divendres que ve, tornarem a veure qui ens porta el ritme per gaudir d’aquestes dues
hores, tan precioses, com són les dels divendres a la Plaça del Rei.
Istar

Divendres 15 d'octubre de 2010
SOL I SERENA

Taller de dansa abans de la ballada

“Compta fins a 20 i abraça'm, que no sé quan et tornaré a veure...”
Ja ha arribat! Per fi!! La temporada de tardor de la Plaça del Rei ja és començada, però
per a mi és com si hagués començat avui, 15 d'octubre del 2010. Sí!! Després de molts
mesos de no poder anar a un concert seu, Sol i Serena toca a aquesta màgica plaça. Quina
passada. Només començar el dia ja estic super contenta.
Bé. Divendres vespre. Després de menjar un ràpid entrepà a casa, baixo cap al metro on
he quedat amb la meva cosina per anar plegades a la Plaça del Rei. Arribem un quart
d'hora abans, però cap problema. Un cop allà, saludo els músics, que tanta il·lusió em fa
tornar a veure, i a altres habituals de les ballades i concerts de Sol i Serena. Són les 22h i
encara no han començat. Cal dir, però, que abans de la seva actuació hi ha Plaça del Rei
infantil amb alguns components d'Stukat del bolet. Quan comença, una petita rotllana
es forma al mig de la Plaça amb els nens i nenes que han vingut a ballar. Un cercle, una
xampanya i alguna altra cosa més per anar escalfant motors a càmera lenta... Finalment,
els components del grup pugen a l'escenari i es preparen per tocar.
Em sento com una nena amb sabates noves. No només perquè toca Sol i Serena, sinó
perquè també ha vingut gent que em feia molta il·lusió que estigués allà i al meu costat.
Sense presentar-se, comencen el seu concert-ball amb la cançó “Aigua de la mar”.
Fantàstica! A més, toquen amb un nou pandero quadrat, fet per en Guillem i la Marta, i
amb la col·laboració de la mare de la Marta.
Uf! Quanta gent. La Marta, des de l'escenari, de tant en tant, ha de demanar que la gent
que no balli s'aparti per deixar espai als balladors. Jo, normalment, sempre faig cas
d'aquesta consigna, però avui no.

S'ha de dir, que moltes de les peces que han tocat, eren difícils de ballar o veure quin
tipus de dansa eren, però tot i així han aconseguit crear un clima fantàstic. No sé si sóc
jo o és que realment ha estat així, però hi ha hagut molt molt ambient i la gent ha respòs
molt al grup.
I el temps passa i ja estem a la meitat del concert... Han tocat de tot. Cnaçons del primer
cd, i del segon. Cançons tradicionals que ells han versionat, cançons escrites per ells...
una varietat d'instruments i sonoritats que és massa.... és un grup format per 6 persones
però la quantitat d'instruments que toquen és superior. Ara, que ja estem a la metita, ha
arribat la part tranquil·la. Aquesta vegada, sense haver-ho de demanar, toquen la seva
havanera que tant m'agrada: “Abraça'm”. Aquest cop, però la visc diferent. Estic amb
algú molt especial amb qui m'ha encantat compartir-la.
El temps vola, i ara és el torn dels fandangos i jotes... Petites rotllanes es formen a la
Plaça, plena de màgia, per ballar. Abans, però, de tocar “En Tet del vi”, ens anuncien
que la cosa s'està acabant i arribant al final, tot i que encara queden cançons per tocar. I,
peça rere peça, ja es fa l'hora. Però el públic, amb els seus aplaudiments, no deixa que
el membres del grup marxin de l'escenari sense regalar-nos un bis. Efectivament, ells
responen i toquen “La gata i el belitre”. Ara sí que s'ha acabat i aquest moment de màgia,
aquesta bombolla que s'ha creat durant dues hores, peta i s'acaba per tornar a la rutina.
Molt contenta d'aquest divendres, i encara flotant, marxo cap a casa pensant, ja, en com
serà la propera setmana.
Bruna

Divendres 22 d'octubre de 2010-12-12
LA SONSONI

Dos músics de LA SONSONI abans de començar a tocar

Per fi divendres!!! I això vol dir que hi ha ball a Plaça del Rei. Que bé! Abans, però,
venen a sopar la Mercè, el Joan i la Fiona a casa. A les 20'30h en punt arriben (bé, la
Fiona una mica més tard) i ho preparem tot.Amb una hora sopem i ja, escales avall, anem
a buscar el metro per anar a moure l'esquelet.

Arribem just al moment en què s'acaba el taller de danses que hi ha abans de què
comenci l'actuació de La Sonsoni, el grup que toca avui. Però, alhora, quina sorpresa!
Avui l'escenari no està al mateix lloc de sempre! No està a les escales, sinó a una de les
parets de la Plaça. No puc dir si m'agrada més o menys, però el que sí que puc dir és que
els balladors hem guanyat espai a la nostra pista de ball de cada setmana.
Bé, doncs com que ja passen una mica de les 22h, l'Elies-el violinista- i l'Erika l'acordionista- comencen a tocar, i a baix, el Pep -mestre de danses-, ens va explicant els
passos de les danses del Pirineu, el repertori en què ens van delaitant tota la nit.
A diferència d'altres grups, se centren en un repertori més català en què recuperen
danses que s'han anat deixant de ballar, i fan poca cosa d'arreu del món, però algun
cercle també hi és.
És un dia estrany. No sé què passa, però l'ambient de plaça no és el de sempre.
Tot i que ha vingut força gent, i gent coneguda, trobo a faltar els “típics”. No sé si a
alguna altra banda hi ha alguna trobada de ball, però és curiós. Tot i així, anem ballant.
Jo estic cansada i les cames em tiren poc. Mica en mica vaig fent, tot i que no les
ballo totes i em dedico a xerrar amb la gent.
Tot va molt bé. De sobte, però, sembla que hi ha problemes de so. No és el
micròfon del Pep, sinó d'algun dels dos instruments. De tant en tant deixa de funcionar
cosa que fa que no poguem sentir bé la música i haguem de cantar, si és que ens sabem la
melodia. El so, ara marxa ara torna. És curiós ballar d'aquesta manera.
Entre molinets, canvis de parella, etc, se senten els comentaris de la gent, es
veuen les cares somrients dels balladors i balladores que avui han omplert la plaça.
El temps passa ràpid i arriba l'hora de plegar. Però La Sonsoni ens regala alguna
danseta més abans d'apagar el so definitivament.
Amb el cansament acumulat, però alhora contenta, enfilo cap a casa i amb ganes
ja espero el proper divendres.
Bruna

Divendres 29 d'octubre de 2010
MIRABÈL
Extraordinari trio catalano-occità que, a més, a portat la TV (BTV) i uns balladors
selectes entre els quals es comptava el veterà Carles Mas, un dels iniciadors del
Divendres a la Plaça del Rei. Ballades i cantades en occità seguides amb fe creixent per
part de tota la plaça que està entregada com mai.
J.C.

Jordi Rossell, Francesc Marimon i Manel Perez acabant de muntar l'escenari

Divendres 5 de novembre de 2010
TAZZUF

A suar la cansalada amb Tazzuff.
Divendres, per fiiiiiiiiiiii!!! Sí, des d'ahir i fins diumenge, a Manresa hi ha la Fira
de la Mediterrània, però jo no hi he anat. He decidit quedar-me aquí i així poder anar a la
Plaça del Rei i ballar amb Tazzuff.
Després de menjar alguna coseta a casa, per no ballar amb la panxa buida, baixo
rapidet cap a la plaça. Avui un altre cop hi ha taller de danses, però no hi puc arribar a
temps, i per tant arribo que s'està acabant.
Mentrestant, veig, a l'escenari -situat a les escales, com sempre- els components
del grup que toca avui. Aprofito per saludar l'Adrià, el violista de roda. Per fer passar el
temps, ara saludo a uns i ara els altres. Avui també pot ser un dia en què falti gent de la
“típica” perquè estan a Manresa. Però tot i així hi ha genteta.
Quan comencen a tocar, no n'hi ha molta. Ja va bé. Més espai per ballar. Mica en
mica la plaça es va omplint, i és que el grup d'avui s'ho val. Només començar ja hi posen
molta canya.
Quasi no tens temps de descansar. S'acaba una dansa que ja en comença una altra.
Fins i tot els moments en què vull parar per descansar, em ve a buscar algú. A vegades
he de dir que no, que necessito parar, però és quasi impossible.
Avui hi ha una plaça eufòrica i plena d'energia. Al parar de tant en tant noto com
es belluga el terra. Feia dies que no notava aquesta sensació. Crits, riures, topades,
voltes,... buscar un espai on no hi hagi massa gent per ballar... uf!, es fa difícil, però
algun raconet hi ha.
Tazzuff demà toca a Manresa a no sé quin concurs. Han de guanyar! Són una
canya i molt bons músics. Saben com animar els balladors i balladores a no parar de
ballar i deixar que la música, la dansa i la màgia de la Plaça ens omplin els nostres
cossos.
Repertori d'aquí, d'allà i d'autor. Danses catalanes i d'arreu del món. Això és el
que ens ofereixen aquests sis músics que hi ha avui dalt l'escenari.
La veritat és que tots els que hem anat avui a ballar a la Plaça del Rei algun quilet
haurem perdut per la suada que ens han fet fer. I alhora una gran descàrrega d'energia i
tensions que segur que a tothom li ha anat la mar de bé.
Però com totes les coses, tant les bones com les dolentes, tenen un final. Això és
el que passa quan el temps va massa ràpid. Es presenten, saluden... però no els deixem
marxar tan fàcilment. No! Els demanem alguna coseta més i, sí!, una última danseta i
feliços d'haver pogut gaudir d'una gran ballada, marxem cap a casa, esperant un altre
divendres.

Bruna

Divendres 12 de novembre del 2010
ADNDA
Tot i que hi ha setmanes que passen més ràpides o més lentes, més tard o més
d'hora acaben arribant els divendres... cosa que vol dir.... Plaça del Rei!!
Avui hi vaig amb la idea de no allargar-me, de marxar de seguida que acabi el
grup, ja que el cap de setmana serà mogudet i m'he de llevar d'horeta.
Arribo a Pl i no hi ha massa gent. Mica en mica van arribant els coneguts i puc
anar saludant a la gent. En aquell moment, estan acabant de fer les últimes proves de so i
abans de començar els músics del grup Adnda, es prenen un petit descans.
Una mica passades les 22h s'enceta el ball. Primer, però, dedicat als més petits
amb la Plaça del Rei infantil, que es fa algun divendres. Si no m'equivoco, aquesta és la
segona setmana no consecutida que es fa. És la oportunitat que tenen els menuts per
aprendre a ballar.
Un cop acabada la part infantil, ja comença la dansa pels grans. El grup d'avui el
podríem definir com a dinàmic. El Roger, el guitarrista i cantant, presenta amb molt de
“saleru” cada una de les danses que tocaran.
Pel micròfon va demanant coses als balladors, anima la dansa i els assistents ho
aprofiten per cridar, riure i passar-s'ho bé. Tot això fa que dins la màgia que es crea cada
divendres avui s'hi sumi un ambient de festa que es nota en els balladors i balladores.
Fa un temps els havia sentit però no recordava com sonaven... És un grup que
funciona, però alhora trobo que segons com és una mica grup d'animació infantil portat a
adults. Però aquest toc tampoc queda malament.
Entre les cançons i danses, aprofiten per fer propaganda del seu cd perquè la gent
els n'hi compri.
En un moment donat, de cop i volta, desapareixen tots els músics de l'escenari
menys l'acordionista, l'Òscar. Tot sol toca el “Set salts” i de seguida ens posem en
rotllana (per dir alguna cosa) per ballar-la. Uau, quina passada!! Un cop acabada la peça,
els altres components del grup, tornen a pujar i la festa continua endavant, però per anar
arribant al final.
Com sabem, sempre sap greu que s'acabi la dansa a la Plaça del Rei, però què
millor que un final de ballaruca amb música tan alegre, gent contenta, saltant, rient, i que
des de l'escenari t'animin a ballar?
S'acaba. Ja està. Un altre divendres passat. Abans de marxar, però, vaig a saludar
al Roger i al Jordi, i contenta, pujo cap a casa esperant el proper divendres per poder
ballar una altra vegada.
Istar

Divendres 21 de novembre del 2010
BRUEL

Aquest duet bon coneixedor de l'ambient de la Plaça del Rei, resguardat sota el porxo
perquè queien quatre gotes a l'hora de muntar, ha estat les dues hores tocant suau i delicat
però fent ballar a la munió de gent que es congrega a la plaça per més que amenaci pluja
o per més que plogui i nevi i faci fred.
J.C.

Divendres 26 de novembre del 2010
XABALLA

Octet provinent de Sabadell que s'ha estrenat a la Plaça del Rei deixant clar que estan
preparats per fer un ball tradicional participatiu, alegre i harmoniós com no n'hi ha
d'altre. Inici a les 22.10, finalització a les 24.10. Mentre es desmonta l'equip encara
tenen esma de tocar acústics amb altres músics que hi ha a la plaça. Grans ambients que,
a les 12.35 h, quan s'ha recollit tot, deixa la plaça tranquila i en silenci a no ser que es
reactivin els marginals que estan a l'aguait a sobre les escales.

Divendres 3 de desembre del 2010
MANFLINAIRES

Originaris de Terrassa i del món bastoner, ben sonoritzats per l'empresa AMPLI que
també va tenir els inicis en aquesta plaça (i que sap que cal posar el volum el màxim
suau), sorprenen a tothom per la seva desimboltura i caràcter, dominant sense problemes
els centenars de balladors que, com cada divendres, s'han anat ajuntant a la plaça.
J.C.

Divendres 10 de desembre del 2010
RATAFIA
Sense reportatge fotogràfic perquè la que feia les fotos acaba de tenir el fill que tots
esperavem, el trio d'aquests veterans i polifacètics músics deixa clar que en aquesta
plaça s'hi fan ballades, es revifen sons antics i es fa viva la música d'aquest país sense
complexes ni capelletes. PD: a la plaça cada dia hi ha cares noves.
J.C.

Divendres 17 de desembre del 2010
TRILLA
Divendres 24 de desembre del 2010
LA PORTÀTIL.FM
24.12.10

darrer dia esc a les escales
rumberes coral.lain77@hotmail.com
coral sta maria
lp.fm
nadales
torrons
dels que venien sibila catedral

Revista "CARRER" de LA RODA D'ESPECTACLES,

