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DIV 13.4.12 DE SOCA-REL
Divendres feia al voltant de 18 anys que havíem tocat a la plaça del Rei per
primera vegada amb de Soca-rel. Ens va fer molta il·lusió de ser-hi altra vegada.
El grup ha canviat molt, en aquest interval, i dels d’aquella data només en
quedem quatre!
Per nosaltres sempre ha estat un paler fer un bolo d’aquest estil, amb el públic
disposat i amb ganes de ballar. La plaça feia molt de goig, en diversos balls,
especialment cap al final. Fidels al nostre esperit, vam procurar d’oferir
abundants balls dels Països Catalans i un petit recull de danses de fora de les
terres de parla catalana. Ens en varen quedar moltes al sac (alguna tarantel·la,
per exemple), ja que vam procurar venir sense un repertori tancat, sinó amb
l’esperit de respondre al que el públic demanés. Possiblement no vam acontentar
tothom, és clar! És difícil trobar un equilibri entre balls de parella i balls de grup,
tenint en compte que, d’aquests, molts dels que portàvem en repertori eren poc
coneguts o poc habituals en un ball d’aquestes característiques.
En fi, que deixant de banda les incomoditats derivades de ser un grup
nombrós, que es tradueixen sobretot en poc espai a l’escenari i dificultats en la
sonorització, pensem que va ser una festa reeixida. Esperem que en gaudíssiu!
Pau Torrades
M’acosto a la Plaça del Rei puntual, directament des de la feina. És el primer
dia del cicle de primavera a la Plaça del Rei després del descans de l’hivern...
Així que m’hi adreço puntual, amb el “mono” de ballar i una emoció de retrobarme amb la plaça, amb la música, amb la gent; molts dels quals no veig des del
desembre, quan vam tancar el cicle d’hivern.
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A sobre la bicicleta, mentre em vaig acostant a la Plaça, la llum tènue de les
pedres del barri gòtic em recorden les sensacions que et produeix la Plaça del
Rei. En primer lloc, la música tradicional em fa connectar amb mi mateixa,
baixar del meu cap (penso massa) per tornar a connectar amb els peus, el cos...
En segon lloc, també m’obro a la gent; les danses en grup creen una sensació de
comunitat, d’obertura cap als altres. En tercer lloc, connecto amb l’art de la dansa
com a mitjà d’expressió.
De Soca-rel inaugura el cicle de primavera. Un nou cicle on, segur, tornaré a
gaudir de bona música per escoltar i dansar.
Sandra Güell

DIV 20.4.12 TAZZUF
Aquest divendres vam ballar amb Tazzuff, un grup relativament nou (2006), però
que ja s’ha fet un nom i els balladors ens avisem: “Ei, que aquest divendres hi ha
Tazzuff a la Plaça del Rei; ens hi veiem?”
Ahir la plaça estava plena, es notava que el grup havia portat gent. Només
d’arribar em vaig trobar la Céline, una noia francesa, i li vaig dir:
- Céline, comme ça va? Ja sabia que avui et trobaria a la Plaça del Rei!
- Ah, sí? Com?
- Doncs clar, sé que no et perds un concert de Tazzuff.
- És veritat, m’agrada el seu so; que no he trobat a cap grup francès; m’agrada
molt com apropen el folk al jazz, la rumba o el flamenc.
La música de Tazzuff té un aire innovador i experimental a l’alçada dels actuals
grups de folk europeus. Després de guanyar el III Premi Sons de la Mediterrània
(2010) van gravar el seu primer disc, "Camaleons Daltònics”; que van presentar
al CAT el mes de gener en un concert ple d’energia, entrega, i col·laboracions
d’altres músics.
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Aquest divendres a la Plaça del Rei també se’ls va veure gaudir dalt de
l’escenari. La seva és una proposta amb nom propi, imaginativa; de ritmes i
harmonies treballades... però difícils de seguir per al ballador!
Van començar amb un xotis i el grup va anar desgranant les seva música: cercle
circassià, vals, rumba, i més mazurkes de les que apareixen al disc; una en un
solo d’acordió de Marc del Pino.
La plaça estava plena i tothom va anar ballant... això sí, després d’haver mirat els
passos que feien els balladors més experimentats... que amb Tazzuff no és tan
fàcil d’endevinar com s’ha de ballar el que sona! De fet amb l’Esteve ens vam
confondre i vam ballar un vals de 5 temps com si fos una mazurka...
Però això no ens va passar amb la borreia de tres temps, gràcies a la bona dosi de
pedagogia que la Bet Vallcorba havia mostrat en el taller previ al ball, quan ens
va ensenyar els passos d’aquest ball típic de l’altre costat dels Pirineus. Amb els
tallers de danses que es fan abans del ball pots anar enriquint el repertori ballador
i coneixent danses de Catalunya i el món.
Sandra Güell

DIV 27.4.12 MUSCAT
La ballada del divendres 27 d'abril de 2012 va anar a càrrec del grup
Muscat, i precedida per un taller de danses on es va ensenyar a ballar els
Set Sauts. El grup Muscat va aprofitar la ballada per a presentar el seu
nou disc “Surt a ballar!”.
El grup Muscat va tenir molt bona acollida, principalment per dos factors.
Per una banda la qualitat del grup, que amb uns quants anys consolidantse ofereixen un so harmoniós i ric a través de la fusió d'instruments
tradicionals i moderns. Per altra banda, la varietat de balls (taranteles,
sardanes, rumbes, etc.) va ser clau per a que el públic s'ho passés bé
ballant com a mínim, una dansa. A vegades alguns grups tenen poca
varietat de danses, el que fa que el públic que no les sap ballar se
n'acabi cansant. Muscat va saber fer un repertori molt variat d'acord amb
el públic variat que sovinteja la Plaça del Rei.
També cal destacar la bona comunicació entre el grup Muscat i els
balladors, ja que en més d'una ocasió la portaveu del grup va preguntar
als assistents si sabien ballar les danses i en un intent d'aproximació
l'última dansa es va realitzar a baix de l'escenari, sense amplificació,
precisament la dansa que s'havia après al taller anterior a la ballada, els
Set Sauts.
Cal afegir que el bon clima va afavorir l'afluència de públic i balladors,
però altra vegada cal alertar de la massificació que en alguns moments
van impedir ballar còmodament.
Aleix Martínez
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DIV 4.5.12 LA SONSONI
El primer divendres de maig ens van visitar el duet pirinenc de “La Sonsoni”, una
parella de músics que com qui res ens van fer passar volant les dues horetes de
ball que ens “regalen” cada setmana.
Personalment no els havia sentit mai, ni el seu nom ni el seu so, i en vaig
sortir contenta d’haver-hi estat, perquè em va arribar una música molt càlida i
alegre, penso segurament, gràcies en gran part a la feina del violí, que al tocar
només acompanyat de l’acordió del Pep Lizandra, es reservava el seu propi
protagonisme, cosa que potser quan en un grup hi ha més barreja d’instruments,
els papers queden més diluïts.
A destacar potser també, l’interès dels músics per explicar gran part de les
danses, la qual cosa va facilitar que tant els balladors fidels com els més
espontanis participessin d’una manera més conjunta al voltant de la plaça, la qual
cosa moltes vegades ja és prou complicat per la quantitat de gent que s’arriba a
convocar!
Com a petita síntesi del que va ser la vetllada, i a nivell de sensació personal,
però que també em va arribar d’un parell més de companys, dir que segurament
un bon senyal de que l’ambient d’aquell vespre va ser tranquil i agradable va
ser que sense adonar-nos-en ja ens trobàvem giravoltant a l’entorn dels músics a
baix l’escenari, i és que el “temps” se’ns havia tirat a sobre i ja els apretaven per
deixar l’indret ben “net i endreçat”.
Rosa Valverde

DIV 11.5.12 TIRANT LO FOLK

Taller de ball (Joan Rubio) puntual amb la participació d'un centenar de persones.
El grup que ha tocat, format a l'ESMUC, bon coneixedor de la plaça, desgrana ELS
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danses col·lectives seguits amb il·lusió pels centenars de balladors i balladores.
Seguim tenint la col·laboració del ballador que fa pa i que l'ofereix a qui li
interessi. Finalització puntual i recollida de material i de papereres amb menys de
mitja hora.
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El grup va fer honor a l’originalitat del seu nom i va sorprendre el públic amb
un repertori variat i variacions rítmiques plenes de creativitat. Per exemple, el
grup va jugar amb els dansaires convertint, de forma improvisada, un hassapiko
nostàlgic en el ritme de la cançó disco “I will survive”, que també es balla amb
els braços agafats per les espatlles.
Cal dir que els dansaires van superar la prova: van aconseguir anar encaixant
el nou ritme. El concert va ser divertit i Tirant lo folk van demostrar bona dosi
d’energia i bon humor: xotis animats de ballar, masurkes més tendres,...
Els balladors es van sorprendre que un grup de músics tan joves, i amb tan sols
4 integrants, tinguessin tanta traça per crear ball i endreçar la plaça. També cal
destacar el so del clarinet, un instrument poc utilitzat en la música folk.
Abans del concert en Joan Rubió havia liderat el taller de danses, ensenyant
el Carnaval de Lantz; que els balladors van poder tornar a practicar durant el
concert.
Sandra Güell
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DIV 18.5.12 INDIBIL& MANDONI

Coincidència amb la inauguració de l'exposició INDIANES i del Dia
Internacional dels Museus. Ja ens havíem coordinat i, a l'hora de muntar, esperem
que acabi l'actuació "MOSTRA DE MÚSICA I DANSA CATALANA S XVIII"
en un escenari gran que aprofitem. Taller dansa molt puntual (Sergi Badesa, que
aporta un full explicatiu de la dansa i una poesia relacionada -Tractat de bones
maneres-) i actuació dels dos músics provinents de Lleida que queden encantats
amb l'ambient que es respira i amb la entusiasta participació de tothom, els que
dansen i els que s'ho miren. A les 11.40 pleguen i encara tenim la sort de sentir
un grup del sud d'Itàlia, boníssim, que plega a les 12.02. A les 12.28 ve la Policia
Municipal mentre acabem de recollir les papereres i treuen de l'escala quatre
noies estrangeres que eren les úniques que quedaven.
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DIV 25.5.12 TONÀLICS

medidor de so que fa venir l'Ajuntament: fins 90 decibels tota l'estona

DIV 1.6.12 RÚSTIK'S DE VALLCEBRE

...Mediterràniament. Assistir al concert dels Rústik’s de Vallcebre va ser com
trobar-se enmig d’una festa major d’un poble mediterrani.
El concert va començar amb tres xotis i va continuar amb diversos valsos i
pasdobles, intercalats amb un parells cercle circassians. Per això, va ser un
concert ple amb danses assequibles per a tots els públics però en el qual els
balladors més experimentats van trobar a faltar un repertori més variat.
El pasdobles i la temperatura agradable de la nit de primavera ens van recordar
que s’apropa Sant Joan i altres revetlles d’estiu. Semblava que també era
aquesta la intenció d’el grup de Vallcebre que, per acabar, van regalar-nos una
de les danses més conegudes de la Patum. Mentre la música sonava, un parell
d’acompanyants del grup van encendre vengales i van començar a dansar en
cercle. Els dansaires s’hi van afegir, animats, fins a formar tota un grup de
persones girant al voltant del foc de les vengales. Mentre es girava al voltant del
foc, es sentia formar part d’un grup en el qual es deixava lloc a l’espontaneïtat
dels pobles mediterranis i de l’estiu.
Val a dir que el grup del Berguedà és tota una institució al seu poble. La pàgina
web de la vila anunciava la vinguda a Barcelona del grup. L’anterior cop que van
venir, al novembre, van omplir un autocar amb 70 persones que van venir fins a
la Plaça del Rei.
Després, un parell de flautes van regalar als dansaires algunes peces en format
acústic i so dolç; entre les quals un Set Salts i una masurca.
Abans del concert també es va fer l’última “Plaça del Rei infantil”; que fa que la
mainada s’ho passi d’allò més bé aprenent a ballar danses tradicionals.
Sandra Güell
DIV 8.6.12 RATAFIA
DIV 15.6.12 BRUNZIT

DIV 22.6.12 AMANIDA FOLK
Extraordinari final de cicle amb un dels grups de folc més potents de Catalunya.
Grans músics, ambient impressionant, es fan els parlaments corresponents i es
queda que ens veiem a la tardor. Els grup, conformat per 8 músics ha calgut
situar-lo a les escales. Sonorització a càrrec de l'Associació vetllant de que sigui
ben baixa. Compliment dels horaris estricte. Plaça neta i buida al final, quan, com
sempre ve la Guàrdia Urbana.
F. Marimon

