Associació DANSES A LA PLAÇA DEL REI
MEMÒRIA ACTIVITATS PRIMAVERA 2011

Divendres 29 d'abril del 2011

BUFANÚVOLS

Tot va anar molt bé. Primer va haver taller de danses infantils. A les 10, ben
puntuals, va començar el concert. Els “Bufanúvols” són un grup que s’ha
caracteritzat per fer música adreçada a un públic infantil però aquesta vegada tant
la música com els arranjaments tenien un to més elaborat. Gràcies a la presència
d’una mestra balladora, na Carmina, i d’unes melodies poc habituals vàrem poder
ballar danses que normalment no se coneixen, especialment danses col·lectives
d’Israel. La plaça estava plena fins dalt i tothom va gaudir d’un magnífic
començament de temporada.
A ¾ de 12 se va acabar es concert. Aquest darrer quart d’hora que tenim per fer
música en acústic no se va aprofitar perquè es músics espontanis cregueren que no
valia la pena treure els instruments per tant poc temps.
A les 12 va aparèixer la guàrdia urbana i els mossos. Els hi vàrem mostrar el
permís i se mostraren estranyats que en tinguéssim. Es varen quedar tot el temps
que vàrem trigar en desmuntar i desallotjar la plaça. Vàrem demanar per megafonia
al públic encara present que marxés i entre renecs la gent va anar sortint de la
plaça. A continuació va entrar un camió de neteja per netejar la plaça. No vàrem
rebre les papereres que havien promès.
A les 12:34 vaig tornar la clau.
M.Pérez

Divendres 6 de maig del 2011

MENTIDETA

A les 21.30 es fa un concert extraordinari de tres cantants que demà s'estrenen a
l'Institut del Teatre (foto). A les 22.05 s'inicia l'actuació i, al cap de 10 min la plaça
ja fa l'aspecte de la segona foto (a primer terme es veu una de les papereres que
escampem per la plaça).

El grup (situat davant de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, foto) va tocant danses
tan antigues com el contrapàs que la gent de la més variada procedència intenta
d'aprendre guiada pels més experts balladors. Cançons antigues, balls vuitcentistes
i fins una sardana titulada 10A composada fa un mes després de conèixer el
resultat d'una gran diada. Gran ambient, gran mostra i exemple de civisme.
Sonorització mínima que es comprova no se senti gens des dels carrers que duen
a la plaça. Grans músics que a l'hora concertada (3/4 de 12 en punt) baixen a baix
l'escenari i toquen 14 minuts exactes com mostra la segona foto.

A aquesta hora fan acte de presència sis motoristes de la Guàrdia Urbana que
controlen com tothom marxa immediatament seguint els compromisos i les
instruccions que hem donat. A dos quarts d'1 en punt marxa el cotxe dels músics i
la plaça té l'aspecte de la foto de sota. Ja hem recollit el darrer plafó de l'escenari,
sempre sense fer el més mínim soroll i entra a la plaça una furgoneta de la Guàrdia
Urbana i, amb els altres motoristes, fan fora de la plaça deserta a les tres darreres
noies que quedaven parlant assegudes a les escales; a nosaltres ens amenacen de
multar-nos per haver tingut allà la furgoneta on acabem de carregar l'equip de so.
F.Marimon

Divendres 13 Maig 2011

STUKAT DEL BOLET

Arribem amb la furgoneta a la plaça a les 19:00 i ràpidament ens posem a
descarregar-la per portar la furgoneta al pàrquing el més aviat possible. Deu minuts
més tard apareixen els músics, abans del que els hi toca, predisposats a ajudar
en tot el que puguin. Ells munten la meitat de l’entarimat mentre jo començo a
cablejar i a les 19:45 tot és llest per a fer proves de so, proves que finalitzen a
les 20: 54. Els Stukats es mostren entusiasmats i un xic nerviosos perquè la gran
majoria són joves i volen fer-ho bé. Els hi dic que de ben segur que tindran èxit
però que pleguin, si us plau, a les 12 menys quart i facin deu minuts en acústic.
Em diuen que prefereixen plegar a les 23:30 i fer vint minuts en acústic, que els hi
agrada més.

A dos quarts de deu en punt l’infantil comença i jo em moro de gana. Vaig aquí
al costat i compro quatre porcions de pizza; per mi, per al Eduard que m’està
ajudant, i per al cambrer de l’antiquari que ens convida a unes cerveses. La plaça
es veu buida però a les deu en punt s’omple a vessar i els Stukats són llestos per
començar; Mazurca, xotis, sardana i rumba i els deu components ja suen perquè
ho volen donar tot. Del fons de la plaça em diuen que la última fila de balladors no
sent gaire la música. Baixo el greus per a no crear reverberacions i decideixo pujar
un pèl el volum. Molt millor.
Tal i com havien promès, a dos quarts en punt “baixen” de l’escenari i toquen una
mica més entre els balladors mentre l’Eduard i jo desmuntem ràpidament, de tal
manera que a les dotze en punt, no sols no se sent res, sinó que no hi ha res més per
desmuntar tret de l’entarimat.
Calculo que ben aviat arribaran les forces de seguretat i la plaça segueix plena
malgrat els nostres avisos anteriors pels micròfons de que no podien quedar-se
gaire per aquí. Pitjor encara, de dalt les escales se senten guitarres, palmes i càntics
flamencs. Pujo i els hi demano, dues vegades, que si us plau pleguin abans no
arribi la Urbana. L’Eduard té problemes amb un subjecte força escandalós i quan
ja estic pujant per tercera vegada el cotxe apareix. Ara si que pleguen i baixo les
escales de tres en tres amb el permís a la mà. Em diuen que no fa falta i que ells “es
fan càrrec de la situación”. A les 00:17 la plaça es buida i només queda el camió de
la neteja. A les 00:18 torno la clau i m’acomiado, fent gala de tots els agraïments
que conec, dels músics tot desitjant-li bon viatge fins a la Garrotxa.
M. Marimon

Divendres 20 Maig 2011

ANAKAONA

Diuen que l’experiència és un grau i després d’uns quants divendres ens adonem
que una nova dinàmica s’ha imposat, a contracor en l’organització de les
ballades de la plaça del Rei. I és que amb precisió d’un rellotge suís els horaris es
compleixen estrictament. A les 7 ja he quedat amb alguns músics per muntar la
tarima. Des de l’arxiu de la corona d’Aragó ens posen impediments per la ubicació
de la tarima. Els informem que és una exigència de l’Ajuntament, per evitar
l’expansió del so cap a l’exterior de la plaça. Finalment accedeixen. Els músics
munten els seus estris, el tècnic de so tira cables i endolla altaveus. El temps passa
sense presa mentre s’ultimen els detalls. Un encarregat de la neteja ens porta 10
papereres de cartró plegables i 10 bosses de plàstic. Se’n reparteixen unes quantes
per la plaça i la resta es guarden per dies posteriors.
És l’hora, a les 21:30 comença un magnífic taller organitzat per la Bet. Ens
ensenya el Liliano mome, que posteriorment sortirà al ball, i el pas bàsic d’una
bourré. Ah! la bourré, tan simple que sembla i gairebé ningú la balla bé. A les
22:00 comença el grup d’avui. Amb una llarga trajectòria, Anakaona ja havia
participat en anteriors edicions i ens mostra un repertori molt divers. Peces
clàssiques arranjades per a guitarra, acordió diatònic, violí i diverses flautes.
En algunes cançons hi participa una cantant solista donant un color viu i fresc
al repertori. Destaquen algunes masurques, interpretades amb molt de gust i
sentiment, i algunes composicions pròpies. La plaça està plena però no a vessar
com altres vegades, cosa que s’agraeix perquè permet ballar amb més tranquil·litat.
A 3/4 de 12 els músics deixen la tarima i continuen a baix. Algun músic espontani
s’hi afegeix. Falten 5 minuts per les 12 i apareix un cotxe de la guàrdia urbana però
es manté al marge. A les 12 en punt, s’acaben els últims compassos d’una masurca,
cirereta del pastís d’una preciosa vetllada. Els músics guarden instruments i
partitures, el tècnic ja recull cables i aparells, els llums s’apaguen, es guarden les
tarimes, la gent comença a marxar i a les 12 i 28 minuts es torna la clau. A la plaça
regna el silenci i una més que digna neteja.
M.Pérez

Divendres 27 Maig 2011

COC! LA GALLINA

Emmarcats pels fets del desallotjament de la Plaça de Catalunya d'aquest matí, la
conversa es barreja amb la curiositat de veure aquestes quatre jovenetes que toquen
prou desinhibides i amb prouta empenta com perquè la gent s'animi a ballar.

Abans hi ha hagut la Plaça del Rei infantil que avui ha comptat amb una bona
participació de nens que s'han quedat, majoritàriament, a l'actuació del grup.

Venen dos tècnics de l'Ajuntament i comproven que som estrictes complidors de
tots els compromisos fets amb el Districte. A les 11.40 toquen acústics al mig de la
plaça un violí i un acordió. A les 12.32 la imatge és la fotografia del costat.

V. Pérez

Divendres 6 de juny 2011

RIU

Són les 19:22 i som quatre persones voluntàries aquest divendres els que ens
posem a muntar les tarimes. Dos les porten mentre els altres dos comencen a
descarregar l’equip i després fem broma sobre el fet d’haver batut un nou rècord.
En menys de tres quarts d’hora està tot muntat i preparat, és a dir, a les 20:05. Els
dos primers músics arriben dos minuts més tard i els quatre restants al cap de un
quart d’hora. No hem de fer res ja que dos d’ells són tècnics professionals de so i
tenen molt més a dir que nosaltres. També observem que porten càmeres i un equip
d’audiovisuals i força població del Baix Llobregat. A les 22:10 comença el concert
però fins al tercer tema la plaça no és plena del tot. De totes maneres la gent que
ha arribat puntual ha pogut gaudir de les cançons ben cuidades i arranjades del
grup de música RIU i no ha tingut pressa per posar-se a ballar; això si, a la que
la plaça es començava a omplir les parelles es multiplicaven exponencialment.
Toquen, toquen i toquen i el so és sublim, al volum just per poder-los escoltar
en les condicions que es mereixien. Els balladors ballen i els músics els hi posen
difícil pels gèneres i ritmes nous que toquen; ja va bé que canviïn la monotonia,
que per això són joves.
A més dels dos tècnics del Districte avui també ha vingut la tècnica de barri que
ens comunica que s'ha reunit avui amb els veïns i que li han manifestat que amb
ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI no hi tenen cap problema, al rebés:
que els sembla molt interessant i que recolzen aquestes activitats que, com ja
saben, fem des de va vint-i-sis anys.

A les 23:44 exactament paren de tocar i el públic ovaciona. Baixen a baix amb
els balladors i segueixen tocant mentre els dos tècnic desmunten. Dos, si, perquè
a un que coneixia als músics li han deixat una guitarra i s’ha posat a tocar amb
ells mentre que el quart sembla ocupat xerrant amb un vell amic. Quan s’acaba el
concert en acústic els quatre es posen mans a la feina i a les 00:25 és tot desmuntat.
Abans de dos quarts ja han entrat el camió que rega, un cotxe i una furgoneta de
la GU. Veiem que parlen amb un dels músics, ens hi acostem per si hi ha algun
problema però no passa res: eren col·legues de l'institut. La clau retorna al seu lloc
a les 00:29. Marxem a guardar l’equip. Bona nit tingueu tots.
M. Marimon

Divendres 10 de juny 2011

LA CRIATURA VERDA

Plou i anuncien més pluges, truquem als músics dient-los-hi que potser no cal que
es desplacin des d'Olot i Argelaguer perquè segurament no podran tocar. Quedem
igualment vindrà el Francesc Tomàs i d'altres músics d'aquí per si de cas es pot
tocar. Sorpresivament a les 20 h no cau ni una gota i es munta l'escenari i equip de
so. A les 22h es comença (Panxito i Marcel i Francesc Marimon), a les 22.40 es
queda el Panxito sol mentre es preparen altres músics i, de cop, pluja intensa (foto).
A desmuntar-ho tot ràpidament però no es pot evitar que es mulli tot l'equip.
Es plega abans d'hora i marxem sense esperar la Guàrdia Urbana (aquesta setmana
han arribat dues multes més del 6.5.11 a les 24.30h a músics que van entrar el
cotxe a la plaça a recollir material i instruments. El Districte ens ha enviat un afegit
al permís que tenim i que diu que podem entrar cotxes per recollir els instruments,
l'equip de so o l'escenari).
V. López

Divendres 17 de juny 2011

BAUMA

L’últim divendres de la temporada de primavera va ser una vetllada intensa i
emocionant. Com sempre, hores abans es va muntar l’escenari i els músics varen
treure els seus instruments i material tècnic. Poc a poc començava a venir gent,
esperant el moment de l’actuació. A 2/4 de 10 la Coral va fer un taller d’escotish
i ens va ensenyar uns passos ben bonics. Sembla que als tallers no hi vulgui ballar
mai ningú perquè sempre comença el tallerista més sol que la una. Però després de
donar 4 instruccions l’espai es va omplint amb parelles amb ganes d’aprendre i de
passar-s’ho bé. Costa arrencar però als balladors, quan comencen, ja no hi ha qui
els pari.
Els músics van trigar una mica en començar i la primera cançó començava a sonar
a ¼ d’11. Bauma és un grup amb molta experiència i tenen un repertori molt variat
i apte per a tots els públics. Balls de parella i de grup s’anaven alternant amb
perfecte sincronia i màgia. Destacar la presència d’un instrument molt peculiar, la
concertina, tocada amb molta gràcia per l’Ivan Boada.
El temps va passant i la vetllada arriba al seu fi. A ¾ de 12 els músics baixen de
l’escenari i ens fan un parell de temes més sense sonorització. A les 12 arriba la
policia amenaçadora però es manté al marge. Es recull tot amb gran celeritat i a
les 12:30 ja no queda ningú a la plaça. Es torna la clau quan aconseguim contactar
amb el vigilant. Adéu estimada plaça del Rei, lloc d’encontre de balladors i
balladores, d’amors i desamors. T’enyorarem molt fins la propera temporada.

PD: Les males llengües diuen que es va celebrar a posteriori, a la plaça Sant Iu
una ballada de masurques clandestines. Bon estiu a tothom.
M. Pérez

Per l'Associació Danses a la Plaça del Rei
La seva Presidenta, Sonsoles Santís Cana
Barcelona, 23 de juny del 2011

