
ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI
MEMÒRIA ACTIVITATS "PRIMAVERA-2007)

DIV 13 ABR 07
ESCENARI LLIURE

Com que feia una setmana que plovia i s'anunciaven encara més ruixats es 
posposà una setmana l'actuació de LA BOINA i la que havia de fer el duet 
BRUEL quedarà per la tardor inicialment. Cal recordar que LA BOINA ja va 
anular la seva actuació per la pluja a la tardor passada, que presenten nou disc 
(vindrà TV3-Rodasons) i que porten un considerable equip de sonorització. El 
cas és que un escamot de l'organització (3 balladors i un acordionista) van anar a 
les 10 h a avisar a la gent. Parlant amb els rodamons de dalt de les escales es van 
animar a tocar i cantar, i van acabar ballant. S'hi afegí més gent, s'aturà la pluja 
i van anar al mig de la plaça. Aparegué la Isa de Perpinyà amb el seu flabiol i 
tamborí, i junt amb l'acordió tornà l'antiga màgia de la Plaça del Rei. Músics que 
mai han tocat junts ben ajuntats, balladors que no saps d'on surten (alguns sí, de 
països del nord) fent una rotllana que omple tota la plaça, la nit per endavant a no 
ser que... a les dotze caldrà aturar-se i quedar que un altra dia ja hi tornaran.

                    

DIV 20 ABR 07
LA BOINA

Finalment aconsegueixen muntar l'equip potent, venen amb els seus accessoris 
electrònics habituals i, barrejant gralles amb samplers, sota l'ull filmador de TV3, 
fan ballar sense parar la Plaça del Rei que, una vegada més, és plena de gent i de 
bon ambient.



             

DIV 27 ABR 07
MUSCAT

Actuació de 22.10 a 24.05; plaça plena, la majoria de gen ballant, les escales 
plenes de gent que s'asseu i s'aixeca contínuament, un cordó d'embadalits en 
semicercle tocant les parets de pedres antigues, els de les cadires del bar que no 
s'aixequen per no perdre el seient privilegiat. Grup que s'anima explicant moltes 
danses col·lectives que la gent segueix al peu de la lletra sense cap dificultat.

DIV 4 MAIG 07
ES REVETLERS

Avui ha calgut desplaçar-se al Museu Marés perquè a la Plaça del Rei hi fan un 
festival de poesia, cap problema; bé, encara estem més estrets, però l'ambient és 
encara més íntim i romàntic, ben adient per un grup de ball de bot mallorquí que 
ens encanta amb les seves cançons, el seu parlar, els seu balls que impulsen a 
tothom de participar. Gran vetllada, a veure si hi podem tornar.

DIV 11 MAIG 07
LA PORTÀTIL.FM

Avui els balladors i públic en general encara està més “apretat” perquè hi ha 
muntat un escenari que omple mitja plaça, què hi farem. El grup avui toca danses 



d'Europa a part de les sardanes curtes i curtes revesses que ja saben faran la 
delícia dels balladors; toquen boleros i tangos, i que no hi falti el swing. Vetllada 
de 10 a 12 h en punt que s'ha fet curta, però divendres que ve ja hi tornarem.

         

DIV 18 MAIG 07
GETSEMANÍ

Provenen de La Selva (de la comarca de La Selva) i ja han tingut ocasió de saber 
què s'hi cou a la Plaça del Rei: entusiasta participació, el que desitja un grup 
de música jove i preparat com ells. Els balladors es queden amb ganes de més 
música; en tot cas, com sempre, divendres que ve ja hi tornarem.

                        



DIV 25 MAIG 07
TAZZUFF

Ben sonoritzats, sense concessions, diatònics modernitzats que obliguen a ballar 
descontrolats els 800 participants que es calcula hi havia a la plaça a les 23 h de 
la nit. Finalització puntual, sap greu però tothom està avisat. 

                   

DIV 1 JUNY 07
BUFANÚVOLS

Grup de músics d'una família amb gran experiència d'animació juvenil, 
enamorats entusiastes dels Divendres a la Plaça del Rei, venen abans del previst 
des de Zamora on estaven actuant per no faltar a la cita de casa que tant els atrau.

                     



DIV 8 JUNY 07
CARLES BELDA

El repte era si un diatònic sol podia fer ballar a tota una plaça (s'arriba a mil 
persones, quan la plaça és a rebotir?) i el resultat, si l'acordionista és aquest, 
vingut expressament de Zumarragurdi, ha estat immillorable. També hi havia una 
altra repte: es podria gravar un disc en directe, en l'ambient dels Divendres a la 
Plaça del Rei? Es va gravar, ara caldrà veure si el podem editar, ja en parlarem.

 

                             



DIV 15 JUNY 07
LA PAPERINA

Ball només amb cançons, possible? Si, al menys aquest dia, a la Plaça del Rei, 
amb aquest grup, amb aquests balladors que no se n'han deixat ni una .

DIV 22 JUNY 07
BAUMA

Darrera actuació del cicle amb un altra grup admirador dels Divendres a al Plaça 
del Rei, ambient massiu de revetlla, de primavera, els músics que acaben al mig 
de la plaça sense poder acabar mai, sense que hi hagi cap problema, com no n'hi 
ha cap des de fa molts anys.

La plaça a punt per a la Tardor, si aconseguim acabar de cobrar la subvenció de 
la Generalitat del 2006, si es concreta la demanada per aquest any.
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