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Divendres 7 d'octubre 2011 AMEBA

Al primer dia, sense ni haver repartit propaganda, la plaça és plena. 
Els assistents pregunten pels tallers de danses i per la Plaça del 
Rei Infantil!: tenen moltes ganes de ballar i d’aprendre danses. 
El grup va desgranant el seu repertori; la gent es va afegint a les 
rotllanes que es formen espontàniament per tota la plaça . Somriures, 
abraçades, petons i cares plenes d’il·lusió. Tornen a trobar-se sota 
l’aixopluc d’aquesta plaça emblemàtica que ara ja fa 27 anys ens 
rep gustosament per divertir-nos i oferir un oci diferent al jovent 
de Barcelona. Els components del grup tenen molt present les 
indicacions de l’organització en quant a volum de so i horaris. Es 
compleixen estrictament els horaris i disposicions pactades amb el 
Districte.

J.Rossell

                          

Divendres 14 d'octubre 2011 MARSUPIALIS

Gran actuació del veterà grup de la plaça. Sonorització impecable. 
Participació massiva. La saviesa musical i de paraules dels 
components del grup fa que la gent es quedi embadalida amb la seva 
sonoritat i saber fer. La viola de roda, aquest instrument tradicional 
recuperat de l’ostracisme, fa ressonar les seves cordes per tota la 
plaça. L’Eduard n’és un geni! La Cati fa sonar el seu acordió amb 
la destresa personal de mestre de l’Aula de Música tradicional i de 
l’ESMUC. En Paco amb el baix, el Marc amb la guitarra i en Boris 



amb les percussions completen els components d’aquest grup tant 
savi. Horaris seguits estrictament.

J.Rossell

                   

Divendres 21 d'octubre 2011 RADIOKUARTET

Els veterans ex-treballadors de Ràdio-4 desgranaren el seu extens i 
cuidat repertori de ballables vuitcentistes. No hi varen faltar totes les 
danses col·lectives que el públic va demanar. El temps es va fer curt 
però van plegar puntuals com sempre.

Ens han trucat del Districte Ciutat Vella comunicant-nos que els veïns 
que havien protestat estan molt contents i ja no tenen cap queixa de 
les nostres activitats.

Joan N.

        



Divendres 28 d'octubre 2011 SEMPRONIANA

Doncs si si, va anar molt bé, no va ploure i al final es va crear un molt 
bon ambient a la plaça. Amb el so perfecte, vam estar molt a gust dalt 
de l'escenari. Vam complir l'horari estrictament; en tot cas ens va faltar 
temps per deixar al nombrós públic ballador més a gust, ja se sap. 

Per cert, em vaig adonar que venia molta gent de fora de Barcelona 
perque la mateixa tarda vaig rebre quatre trucades de gent de Manresa, 
Sant Celoni, Tarrassa i Mataró que trucaven per veure si hi havia 
alternativa en cas de ploure; molts d'ells tot i saber que si plovia es 
suspendria van venir igualment. És a dir que aquest ball de plaça crida 
gent, això està clar!

Gràcies per tot. Fins aviat !                     Pol Aumedes

Divendres 4 de novembre 2011 RÚSTICS DE VALLCEBRE

Per primera vegada els Rústics de Vallcebre vam sortir del Berguedà 
per tocar a la plaça del Rei de Barcelona. Es fa difícil explicar l'emoció 
i la il·lusió que va provocar a tot el poble de Vallcebre, el fet de 
portar la seva música i balls a aquesta emblemàtica plaça. Ens vam 
desplaçar amb un autocar de 70 places, i anava ple!

Tot i que ja sabíem que les prediccions del temps eren de pluja i més 
pluja, no vam perdre les ganes de poder tocar i vam muntar l’escenari 
en condicions límit. Això si, amb sàvia previsió ens acompanyàrem de 
dues carpes salvadores, no vegis la feina que van fer! 

Per sorpresa de tots i totes, just a l’hora de començar, va parar 
de ploure, deixant que la música tornés a sonar a la plaça durant 



tota l’actuació de dues hores pel gust del nombrós públic que, 
impressionant, omplia tota la plaça. Pocs minuts desprès d’acabar, 
com no podia ser d’altra manera en un dia de pluja omnipresent, 
l’aigua dels ruixats van tornar a fer acte de presència. 

Donem les gràcies a tota la gent que ens va donar suport fins al final.

        Rústics de Vallcebre

Divendres 11 de novembre 2011 TRES TONS QUARTET

El passat divendres dia 11 de novembre el grup Tres Tons vam 
actuar a la Plaça del Rei. Era la primera vegada que el grup actuava 
a aquest indret, ja que tenim una trajectòria curta com a tal. Tot i 
això vam quedar sorpresos per la rebuda. Ja minuts abans de l’inici 
del concert la plaça s’anava omplint poc a poc, però al començar la 
primera peça es va omplir de gom a gom amb gent de tota mena que 
venia amb ganes de passar-ho bé i que no va parar de ballar des 
del primer moment fins a l’últim. Jota, ball pla, masurca, xotis, cercle, 
sardana curta... no vam voler deixar-nos cap pal per tal de poder oferir 
la màxima varietat.

Per alguns de nosaltres era la primera vegada que tocàvem als 
divendres a la Plaça del Rei i fins i tot per a algú era la primera 
vegada que hi anava. Així que si no ho teníem clar vam reafirmar-nos 
que és un dels referents del ball folc.



Contents doncs que se’ns hagi tingut en compte vam voler donar 
el màxim de cadascú per aconseguir el millor resultat possible, 
que creiem que va ser força satisfactori. Esperem que hagi estat la 
primera però no l'última de les nostres aventures plegats!

        Ivó Jordà

Divendres 18 de novembre 2011 FOLKSEROLA

Hi havia P.REi infantil, i cert que a ¾ de 10 una reduïda rotllana de 
nens inicia el ball amb els músics que ja s’estaven tocant a sobre. 
Ipso facto la rotllana s’amplia gent gran que surt de sota les pedres 
i tots vinga ballar les danses que el grup tenia preparades per a la 
canalla. Quin bon ambient! Més tard apareixen els nens de bolquers 
que passen de mà en mà fins que es posen a mamar.

Es multiplica la gent, a quarts d’onze la plaça bull de batibull, les 
rotllanes concèntriques arriben a ser 5 de punta a punta de la plaça. 
La gent ho aprèn tot amb quatre instruccions (i amb unes senyores 
instructores repartides estratègicament). Un que fa pa i madalenes 
naturals posa una paradeta al costat del tècnic de so, poca venda 
però és que tampoc està per la clientela perquè el venedor tota 
l’estona està ballant.

Els pesadets venedors de cervesa ara duen també aigues, es veu que 
el personal no és molt alcoholic, aquí, i quasi ningú fuma, la feina que 
tens si has de demanar foc.



Venen unes noies que filmen, sembla que en saben molt, i 
l’organització els hi posa tot de focos supletoris; fan una entrevista 
als músics, potser en podrem veure un tast al youtube. També un 
estranger ho filma tot des de dalt de l’escala amb la web cam de  
l’ordinador portátil que s’aguanta a sobre del cap, diu que ho està 
transmatent en directe a Xile.

Notem aquella impressió inquietant i potent de sentir el terra que 
tremola amb els salts acompassats dels balladors. El grup ha tocat, 
i ha cantat i ha complert una vegada més amb escreix, no en va són 
dels més veterans de venir aquí a la plaça!
              Francesc

     

Divendres 25 de novembre 2011 SANTS $ FOT

El grup de Sants ha ofert un repertori variat, amb danses tradicionals 
col·lectives i de parella, que han anat presentant amb humor. 

La plaça ha estat plena de balladors, entre els qual hi havia força 
alumnes dels tallers de danses tradicionals del món d’en Ramon 
Cardona. La faceta de professors dels integrants del grup s’ha notat 
durant el concert: han anat explicant com es ballen algunes cançons 
poc conegudes a les places però divertides de ballar, com “El ball de 
la carbassa”. 

Ha estat una d’aquelles nits del cicle de tardor en que la Plaça està 
especialment bonica: les gotes d’humitat fan brillar les pedres que 
amaguen el Saló del Tinell i la Capella de Santa Àgata. I es forma 
una bruma que, juntament amb la música, es podria dir que ajuda a 



transportar-te a una altra època. 

Sandra

Divendres 2 de desembre 2011 KAJ TIEL PLU

Kaj Tiel Plu, ha sorprès amb un variat repertori, cantat sobretot en 
occità, esperanto i català. L’espectacle ha començat aviat. A les 
proves de so ja hi havia un grup espontani d'una cinquantena de 
persones que aplaudia cada tema que cantava el grup. La majoria 
d’elles eren transeünts o visitants de la Fira de Santa Llúcia que, 
en sentir música han entrat a la Plaça i s’hi han aturat, sobtats per 
la qualitat de la música i del joc de veus. A dos quarts de deu, les 
persones que han assistit al taller de danses han pogut practicar la 
mazurka; un ball que ha sonat diverses vegades durant la nit. 

Ha estat un concert de caire intercultural on s’han interpretat cançons 
d’arreu, en occità i en esperanto. S’ha creat aquell ambient tan 
característic dels balls de plaça i de La Plaça del Rei, on es dóna peu 
a l’espontaneïtat i les casualitats es succeeixen. Per exemple, quan 
s’ha anunciat una cançó tradicional dels Balcans, la Filka, una noia 
búlgara que treballa a la Universitat Autònoma, ha reconegut la cançó 
i l’ha començat a ballar. De cop i volta tota la plaça ha seguit seguit el 
seu ritme mentre la Filka deia: “Quina il·lusió ballar la dansa del meu 
país aquí, i a més, escoltar-la en Esperanto”. 

A la Plaça també hi havia en Lorenzo, un italià que forma part d’un 
grup de Pizzica i, en acabar la nit, ha preguntat on podia aprendre a 
ballar danses tradicionals mentre fa el seu Erasmus a Barcelona. 

Per acabar la nit, ha sonat un Set Salts i un parell de jotes; la darrera 
d’aquestes en format acústic per respectar els horaris acordats amb 
els veïns. S’agraeix que el grup hagi acabat desendollat, ajuda a 
poder acomiadar-nos de forma més suau de la intensitat del concert. 

Sandra



                    

Divendres 9 de desembre 2011 VÍCTOR PEDROL

Es repeteix l'experiència que un acordionista diatònic ompli tot el ball 
variat i exigent de la plaça. Fins i tot en un dia de pont (més aviat 
aqüeducte!) la plaça s’omple de gent que balla i fa peticions per 
poder ballar la dansa que més els agrada. Sembla ben bé que dalt 
de l’escenari hi hagi tot un grup per la consistència de l’actuació. Es 
nota la professionalitat i l’experiència d’aquest músic tan versàtil! Al 
marxar, ben puntual, la gent comenta com s’ho ha passat de bé avui.
Un altra vegada èxit total.

       J.Rossell

Divendres 16 de desembre 2011 LA BOINA

Vinguts del Vallès Oriental, mudats amb la seva boina, han estripat 
sense compassió el repertori folc, i han donat un aire actual i trepidant 
al ball que han seguit incansablement els balladors de la plaça, més 
que res per no quedar-se congelats. Molt de vent, molt d'ambient 
nadalenc i una gran actuació d'un grup compacte,  experimentat i 
veterà de la plaça. Felicitats i bones festes.

        Quim M.



         

Divendres 23 de desembre 2011 SE'N FA UNA

Gran final de festa tot i el fred. Grup impecable i totalment entregat 
a la plaça del Rei, horaris fins al darrer dia complerts fidelment. A 
través de la comunicació dels Divendres a la Plaça del Rei han anat 
publicant a diversos mitjans les ballades de la primavera i la tardor: 
entrevistes a ràdio, notes a premsa escrita, aparició a diverses 
agendes, etc. Fins i tot se n’han fet ressò a Òmnium Cultural que 
ha organitzat una sortida del seu programa Quedem? I s’hi han 
apuntat unes 30 persones!!! Han vingut al taller i han participat de la 
ballada posterior amb el grup. Tant els organitzadors com alguns dels 
participants ens han felicitat per aquesta iniciativa. Es pot veure la 
informació al següent enllaç:
http://barcelona.quedem.omnium.cat/ca/activitat/taller-de-danses-i-
concert-de-se-n-fa-una-5369.html

Es fa una assemblea per tancar el cicle, felicitar-nos les festes de 
Nadal i començar a preparar l'any vinent.

        J.Rossell
 



                  

Associació DANSES A LA PLAÇA DEL REI
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