
ASSOCIACIÓ DANSES A LA PLAÇA DEL REI
MEMÒRIA ACTIVITATS “TARDOR-2007”

DIVENDRES 5.10.07
RADIOKUARTET

Som al primer divendres d’octubre del 2007, ningú ho ha dit però tothom 
ho sap des de fa vint-i-un anys: a la Plaça del Rei hi haurà sarau. Encara 
que estigui plovent, jo m’hi acosto. I allà hi ha quatre senyors (anava a dir 
quatre avis perquè n’hi ha un que està jubilat, però no és cert, que n’hi ha 
un altra que està esperant un nen) que diuen, i la seva cara no enganya, 
que allà és al lloc on més bé s’ho passen tocant. Que vindran sempre que 
volguem, sigui al primer dia del cicle o al darrer, que tots els divendres la 
plaça és ben plena; que els hi posem un equip de so senzill amb un bon 
tècnic, que, si pot ser, el Marimon prepari entrepans per tots, i que tocaran 
mirant la jovenalla embadalits. A l’hora convinguda, les dotze de la nit, 
després de dues hores seguides de tocar, encara s’hi estarien més; i se’n 
van pensant que, si mai es retiren, el que els sabria més greu és deixar de 
venir a tocar algun divendres de tan en tan a la Plaça del Rei.

FMB

DIVENDRES 12.10.07
ELS MINISTRILS DEL ROSSELLÓ

Som al primer divendres d’octubre del 2007, ningú ho ha dit però tothom 
ho sap des de fa vint-i-un anys: a la Plaça del Rei hi haurà sarau. Encara 
que estigui plovent, jo m’hi acosto. I allà hi ha quatre senyors (anava a dir 
quatre avis perquè n’hi ha un que està jubilat, però no és cert, que n’hi ha 
un altra que està esperant un nen) que diuen, i la seva cara no enganya, 
que allà és al lloc on més bé s’ho passen tocant. Que vindran sempre que 
volguem, sigui al primer dia del cicle o al darrer, que tots els divendres la 
plaça és ben plena; que els hi posem un equip de so senzill amb un bon 
tècnic, que, si pot ser, el Marimon prepari entrepans per tots, i que tocaran 
mirant la jovenalla embadalits. A l’hora convinguda, les dotze de la nit, 
després de dues hores seguides de tocar, encara s’hi estarien més; i se’n 
van pensant que, si mai es retiren, el que els sabria més greu és deixar de 
venir a tocar algun divendres de tan en tan a la Plaça del Rei.

FMB



DIVENDRES 19.10.07
HARMONIKANDO

És un grup molt conegut entre els balladors de la Plaça del Rei. I de moltes 
altres places d’arreu. 

Quan la gent sap que toca aquest grup es prepara per no descansar en tota 
la nit. Sap que hi ha ball assegurat. I de qualitat! 

Mouen un grup prou nombrós de fans i per això tenen un responsable d’ 
“Atenció als Fans” que es preocupa molt per aquells que els segueixen a tot 
arreu. O és al revés? 

JRM

DIVENDRES 26.10.07
SANTS & FOT

Van celebrar els 15 anys d’existència als escenaris! I que havien iniciat el 
seu recorregut a la mateixa Plaça del Rei! 

Encara que Sant Pere va intentar aigualir la festa amb una pluja a 
trompicons, la seva persistència va fer que intentessin començar la seva 
actuació diverses vegades. Van actuar dalt de tot de les escales, davant del 
Saló del Tinell mentres els assistents ballaven sota la pluja, actuaven en 
acústic al mig de la plaça quan deixava de ploure. 

Com que són dels que no es rendeixen fàcilment, finalment van tocar dalt 
l’escenari mentres plovia coberts amb un gran plàstic. 

JRM

 
DIVENDRES 2.11.07
NO EMPRENYIS LA DOLORS

El calendari no posava gaire fàcil la seva actuació pel pont. Així i tot la gent 
va anar apareixent a la Plaça del Rei, fins a omplir-la, fidels a la seva cita. 

Com que abans hi havia hagut l’actuació del grup de folc “Lanz” organitzat 
per l’Euskal Etxea de Barcelona van començar força tard. Però van poder 
disfrutar d’un senyor escenari que els músics van saber aprofitar. 

Van fer una actuació totalment encantadora que va deixar al públic 
embadalit. 

JRM



  

DIVENDRES 9.11.07
BRUEL

La plaça estava totalment plena per la tant esperada actuació de Bruel, 
ja que a la primavera se’ls va haver d’anul·lar l’actuació que tenien 
programada. 

Sorprèn veure com sols dos músics, de molta qualitat per cert, feien vibrar 
tanta gent. Tant que semblava que el terra de la plaça també volgués ballar. 

Durant tota la nit es va anar veient cares somrients, alegres, divertides, 
pícares, etc. 

Va ser una nit en què es va recuperar plenament l’ambient original de les 
Danses a la Plaça del Rei. 

JRM

DIVENDRES 16.11.07

KAJ TIEL PLU

Tots parlen esperanto. Tenen un gran potencial de convocatòria ja que són 
molt coneguts a nivell internacional en el món esperantista. Molta gent els 
ve a veure perquè canten en esperanto, perquè el seu repertori és tant el 
tradicional d’aquí, els Països Catalans, com d’Occitània (i una mica d’arreu, 
també), perquè porten el ritme a dins, perquè saben tocar molt bé, etc. En 
fi, cadascú els ve a veure per raons diferents. I la gent de la  Plaça del Rei, 
fidel a la convocatòria de cada divendres de primavera i tardor, ve a ballar, 
escoltar, cantar, o divertir-se, en aquest entorn que fa tants anys que ens 
acull. És un plaer!

JRM

DIVENDRES 23.11.07
CRESCENDO

Per fi hem pogut tornar a escoltar a la Plaça del Rei els sons d’un dels grups 
més antics del repertori tradicional dels Països Catalans (són el cor de la 
música i diversió de la Universitat Catalana d’Estiu). A més presenten nou 
disc. El públic totalment entregat a aquests dos músics que omplen de sons 
i de gent feliç aquest espai tant. Amb la humilitat que sempre va amb ells, 
no volen escenari, toquen a peu de plaça. Així se senten més aprop del 



públic, diuen. Si els deixessim seguirien tocant fins ves a saber quina hora. 
I el públic, entregat, ballarien fins que pleguessin. I encara els demanaria 
més.

JRM

DIVENDRES 30.11.07
CUL DE SAC

Els tres de Cul-de-sac (en Pello, la Flavie i en Jordi) ens han fet ballar amb 
molt bona música. Danses bretones, occitanes i d’arreu que feien que 
els peus no poguessin deixar de moure’s, i a les orelles, hi ressonaven 
les sonoritats acurades i riques de l’acordió, la cornamusa, la guitarra, el 
whistle... La plaça feia goig, també amb aquell escenari i els focus de colors, 
tot i que quedava una mica estreta, perquè estava plena com un ou de 
gent que ballava, escoltava o s’ho mirava des de l’escalinata de pedra. Quin 
divendràs!

Coral Romà

DIVENDRES 7.12.07
DE SOCA-REL

Un camió descarrega l’equip per als 14 músics que, lògicament, no hi caben 
al nostre escenari habitual. S’escampen pels voltants (els grallers i sacaires 
a davant l’escenari, els acordions i el baix a les escales, darrera l’escenari, 
etc) i toquen puntuals, sense interupcions, els temes curts i tots ben 
coneguts que són corejats i ballats massivament pel públic que, una vegada 
més, omple la plaça. Molta gent estrangera s’hi veu ultimament.

FMB

DIVENDRES 14.12.07
PUNT DE TROBADA
 
Autèntic “punt de trobada” on participen, a més dels quatre músics 
contractats per fer la base de l’actuació, acordions diatònics, sacs de 
gemecs i gralles, flabiols i mandolines que van intercalant-se donant color i 
fent realitat allò que tans hem viscut des de fa 22 anys:  que la Plalça del Rei 
és més que un festival amb gran participació i amb pressupostos mínims; 
és un punt de trobada de músics i balladors on s’intercanvien experiències, 
es sumen esforços, es dóna una visió ample i viva de la música i la dansa 
d’arrel tradicional.

FMB



DIVENDRES 21.12.07
BETZUCA

Fi de festa de luxe amb les capdavanteres de La Carrau que han preparat un 
repertori folc amb moltes cançons ballables i molts temes nous que la gent 
agraeix i balla fins al darrer moment. Nadales. Cava i torrons. Quedem per 
la primavera 2008 que ja s’està començant a gestar entre tots.

FMB


