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Presentació del Programa
"Què hi has guanyat, pregunto, amb 

tanta saviesa? No res, diu, tot això no serveix per 
guanyar, tan sol per saber perdre." M. de Palol

A la tardor diu que farem 25 anys, però en realitat farem molt més que una celebració d'una 
data borrosa. Direm amb orgull que hem resistit amb il·lusió, que cada dia som més i que 
ens reconeixem com a vells amics. Hem sigut, i seguim sent, un referent, un punt de trobada 
de músics, de balladors i de joves que, sense ni saber-ho, s'incorporen al món de la cultura 
tradicional més actual. Seguim sent també el festival que, amb menys recursos, es manté més 
viu: veniu-hi al primer dia, quan encara ni ha sortit el programa, i trobareu la plaça en ebullició. 
Com ho sap, la gent? Pel boca a boca (i de pares a fills). Veniu-hi qualsevol divendres i en 
sortireu amb un somriure, i pel camí de tornada anireu rumiant com és de curiosa aquesta 
concentració de cares joves, aquests músics que mai es rendeixen, aquesta manifestació de vida 
dins aquestes pedres velles i solemnes, plenes de secrets. 

divendres 17 d'abril
FESTA DE l’AQB
Per acomiadar el vell AQB en paper i donar la benvinguda al nou AQB internàutic! Amb la participació, 
entre altres músics, de Francesc Marimon, Francesc Tomàs “Panxito”, Cesc Sans, Ives Gras, 
Rafèu Sichel, Joan Codina, Xavi Rota, Anaïs Falcó, Ramon Cardona, Rosa Pàmies, Màxim 
Carlavilla, els Trobadors de la Plana i Pau Torrades i amics.
aiquemballo@lullilai.org  934 553 573 (Coral) / 654 722 739 (Lali) http://aiquemballo.lullilai.org

Finalment, després de tres mesos d'espera, torna a haver-hi danses a la 
Plaça del Rei. Ja hi havia ganes.... i crec que per part de tots el balladors. 
Va ser un dia molt esperat, esperat amb candaletes.

D’acord, la temporada ja ha quedat inaugurada, però a més va ser 
un dia especial. Va ser un dia de festa (de fet, cada divendres és una 
festa). Se celebrava el comiat de la revista Ai Que em Ballo, que d'alguna 
manera havia nascut també a la plaça, i que durant deu anys s’ha estat 
fent en paper i ara ja no, però pel simple motiu que tot funcionarà via 
internet, i per tant es donava la benvinguda al nou AQB!

 Va ser un gran dia, realment... a les 19h ja hi havia gent a la plaça 
muntant l’escenari, la carpa, les tauletes pel sopar de carmanyola, la 
pantalla per poder passar el power point,  les caixes on deixar les 
deixalles. I poc a poc va anar arribant la gent, els músics col·laboradors, i 
ja es començava a respirar l’ambient dels divendres, que no es troba en 
lloc més. Al principi, també la gent es devia espantar per la pluja que 
havia caigut a mitja tarda. 

La festa va començar amb el sopar a les 21h. Quines coses més 
bones va portar la gent! No ens podem pas queixar. Vora les 22h es va 
donar el tret de sortida a la festa i a la ballada. 



Aquest divendres, però, va ser una mica diferent. De fet, ho he dit 
sempre... cada divendres és el mateix perquè vas a ballar però és 
diferent perquè cada setmana hi ha grups diferents. Però és que en un 
mateix divendres hi van haver grups diferents. Vam ballar amb Bruel, 
amb 932, amb Sants&Fot, Panxito i família, La Vallesana, la Rondalla 
Roja, .... i altres músics que ara mateix no recordo. Vam ballar cercles, 
xotis, masurques, sardanes curtes i llargues, el tzadir katamar (molt 
especial per a mi, ja que me la van dedicar...) i moltes d’altres. Ja no 
recordava el que era ballar i rebre cops, trepitjades, ballar amb gent que 
no en sap, buscar les persones conegudes enmig de la gentada, la 
il·lusió que et dóna el ball, el somriure que no marxa de la boca, l’oblidar-
se de les preocupacions i acabar la setmana d’una manera ben relaxada. 
Vaig recuperar tot un seguit de sensacions que no sento en lloc més. La 
màgia que té aquesta plaça sumada a la màgia de ballar fan que tot sigui 
molt especial. A més, poc a poc, es va infiltrant en mi, cosa que fa que 
torni a tenir ganes de divendres, de què passi ràpid la setmana per poder 
anar a ballar. 

Però bé, tornant a la festa... després d’uns quants grups, una 
representació de la gent de l’AQB!, la més veterana i la nova, vam pujar a 
l’escenari per presentar la nova pàgina web, l’adreça del bloc i el 
calendari de l’AQB!  Virtual. Va ser una xerradeta curta, ja que en algun 
moment, els mitjans tècnics ens van fallar. I de seguida van continuar la 
música i els balls. 

Uf! Quin dia! Vaig acabar molt cansada. Des de les 19h a plaça i ja 
no podia més quan encara no era l’hora de plegar... i encara em quedava 
recollir una mica tot.... però això sí... vaig acabar cansada, però alhora 
molt i molt contenta. La festa va ser molt lluïda, molta gent que s’ho va 
passar molt bé – venien a dir-nos-ho – i tot plegat molt rodó! Realment 
tants mesos de feina per preparar tot això han valgut la pena. 

Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible i per fer que hagi estat un 
molt bon inici de temporada de primavera!!! Esperem que els divendres 
que segueixin siguin iguals de genials!!!!... amb candeletes, esperant la 
propera nit de ball a la Plaça del Rei.

Bruna Santanach

divendres 24 d'abril
Rumb Al Bar
Marcel Marimon (658.814.108): guitarra espanyola i veu, Adrià Juanola: Guitarra elèctrica i veu
Pau Aguilar: Baix elèctric i veu, Boris Pi: Bateria, Sergi Argenton: Cajón i veu
Rumb Al Bar és un projecte jove, festero, rumbero i amb molta trempera que va d'aquí a allà participant 
a la festa i si pot la fa més gran. Ball, concert i molta cançó popular amb bon ritme i alegria que 
connecta amb el públic i deixa bon gust de boca fan de Rumb Al Bar un grup exclusiu i explosiu. 
rumbalbar@gmail.com  www.rumbalbar.cat  www.myspace.com/barrumberu



Vesprada també molt especial. El grup de música no era folc, era 
rumbero, i doncs? La gent no parava de ballar la rumba. Ambient més 
esvalotat, més entregat als musics. Experiència interessantíssima i molt 
reixida en aquesta plaça i enmig d'aquesta gent. El grup també va cuidar 
l'aspecte folc i amb la col·laboració de dos experts (Manu, gralla, Blai, 
diatònic) van fer les més conegudes danses col·lectives. Tanta gent i amb 
tanta alegria van sortir desordenades però com tota l'actuació, plenes 
d'alegria. Finalització puntual. Novament desapareixen bosses. Grup de 
brètols que reapareixen i ocupen l'escala quan nosaltres marxem.

F. Marimon

Divendres 1 de maig
Kaj Tiel Plu
Anna Ma Sanchez, percussió, Cales Badia, baix, Carles Vela, flautes i veu, Elena Milla, percussió i 
veurs, Ferriol Macip (625469373) violí, Isaac Barrera, contrabaix, Josep M Millà, flautes, mandolina i 
ximbomba, Pau de Nut, violoncel i veus, Xavier Rodon, veu guitarra i mandolina
xrodon@xtec.cat, f.macip@esperanto.cat, www.esperanto.cat/kajtielplu

A les vuit apareixen els antics balladors amb les seves petites criatures. 
Han quedat amb els del grup que, barrejats entre els nens, els ensenyen 
tot de danses infantils del món. És una experiència que es va començar 
l'any passat i que, fruit de la bona resposta que tingué, s'anirà repetint 
alguns divendres d'aquest cicle. Al començament de l'actuació les ballen 
davant de tota la gent que aplaudeix amb emoció. Després vindran 
moltes danses noves que el públic agraeix i segueix amb atenció. Sembla 



mentida que, amb tanta gent a la plaça, es puguin organitzar danses 
col·lectives amb tanta facilitat. Bona part de l'èxit és també del grup, al 
que agraïm la seva col·laboració especialment.

              F.M.

divendres 8 de maig
De Soca-Rel
Carme Angelet: Mandolina i veu, Ricard Boix: Llaüt, gralla, ukelele i veus, Toni Borrell: Guitarra, gralla, 
tarota i veu. Jordi Lapeyra: Llaüt, sac de gemecs, percussions i veus. Montse Lisbona: Acordió, tarota i 
veus. Román Morales: Guitarres i banjo. Josep Rubio: Bateria, percussions i veu. Pili Ruiz: Flauta i veus.
Enric Sala: Baix. Montse Soler: Acordió diatònic, flauta i flabiol. Pau Torrades (647.728.027): Mandolina 
i veus. 
El grup musical De soca-rel va ser format l'any 1990, integrat a la Institució Ballets de Catalunya. Des 
d’aleshores, ha compaginat l’acompanyament de les actuacions del Cos de Dansa amb concerts i balls 
de plaça. El seu repertori comprèn balls tradicionals d’arreu dels Països Catalans, d’altres de llocs ben 
diversos, i algunes músiques de creació pròpia. 
pautorrades1@telefonica.net   desocarel@yahoogroups.com  http://www.myspace.com/desocarel

Quants músics, marededéu, no sabíem com posar-los sobre el nostre petit 
escenari. Sort que aquest, posat en part sobre les escales, permet ampliar-lo amb 
els graons de sobre. El cas és que ells també ho sabíen, no són pas nous a la plaça, 
i s'han adaptat a tocar apretats, millor, que avui feia bastant de fred. Han fet ballar 
a una plaça cada dia més plena, més animada, més pendent de participar. El grup, 
una vegada més, ha reixit a ensenyar danses noves, ha tocat les més conegudes, 
i ha aportat composicions pròpies que encaixen perfectament amb el sentir de 
les Danses a la Plaça del Rei. Els venedors de cerveses ambulants també s'han 
multiplicat darrerament. Hem hagut de posar suplements de papereres; ja hi ha 
encarregats d'anar-les a buidar després al contenidor de la brossa. 

          F.M.

UN DIVENDRES AMB SORPRESES!

Després de dos divendres de no baixar a plaça, ja tinc moltes ganes de 
ballar. Sí que he anat a ballades per Catalunya, però no és el mateix. Aquests dos 
divendres que no hi he anat he trobat a faltar el clima i l’ambient que es creen 
allà, i la màgia que et transmet aquest lloc tan especial de Barcelona. 

Així doncs, una mica tard surto de casa i vaig ràpid al metro. Per sort, 
el trajecte no es fa massa llarg. Quan passo per un dels carrers del costat de la 
Catedral, m’emporto una sorpresa quan veig que hiha tot de paredetes. Però la 
sopresa encara és més gran quan veig l’escenari tot ple de gent, però que a la 
plaça també hi ha paradetes!! Unes paradetes que treuen un espai fabulós per 
ballar!!!! La gent està acumulada entre les escales i l’espai restant de plaça. 

Aquest divendres, 8 de maig,  toca De Soca-Rel. Un grup molt nombrós. 
Tant, que l’escenari queda petit. Comença el ball i sembla que no hi ha massa 



gent… però és mentida! N’hi ha molta, de gent, la majoria, però, no ballen i com 
que no tenen l’espai de sempre per mirar, invaeixen la pista de ball; però a més a 
més, a mesura que els minuts avancen la plaça es va omplint de balladors, cosa 
que fa que cada vegada l’espai sigui més reduït.

La música sona i la gent no para de ballar danses de tota mena. Entre ball i 
ball, converses amb la gent i salutacions. Fins que arriba un punt en què deixo de 
ballar. Massa gent, que està molt bé, però és incòmode per ballar. A més, aquest 
divendres no tinc ganes de rebre trepitjades, empentes, cops… Com sempre, la 
cosa arriba al final. Aquest cop, marxo bastant ràpid. No sé si el grup fa algun bis.

Un divendres més d’aquesta nova temporada. Ara… a esperar el següent. 
B. S.

divendres 15 de maig
Xarop de Canya
Pere Farran: Monsieur Dance, Ricard Vallina: violí i gralla, Emili Legaz (616.777.173): gralla i tarota
Santi Galán: teclat, David Farran: baix, Pep Lafuente: bateria
Monsieur Dance i el seu quintet ens ofereixen un ampli i variat repertori de balls de parella i danses 
col·lectives. Una ballada fresca i amb sonoritat tradicional on els bojos pel Ball Folc i altres curiosos 
poden posar en pràctica les seves habilitats balladores en un clima distès i de festa.
xaropdecanya@xaropdecanya.com  www.xaropdecanya.com

Hi ha hagut un canvi en el programa previst i avui hem tingut aquests veterans del 
ball i l'animació que... no havien vingut mai! Han aprofitat un gran escenari que 
hi ha aquests dies, s'han disfressat, i han portat una princesa engalanada que ha 
ensenyat danses antigues a una plaça on quasi no s'hi cabia. Dia especial pel tipus 
de grup, més desenfadat i bullanguero que està previst que vingui, tot reforçat i 
amb tot de col·laboracions, al darrer dia de la tardor. Ha vingut a saludar el Sr 
Ramon Fontdevila, director del CPCTPC. Ha pogut comprobar com és de cert tot 
el que li diuen dels DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI, ho ha dit.

          F.M.

divendres 22 de maig
La Banda d'en Vinaixa
Enric Montsant (938.424.015-610.077.981): gralla, tarota, sac de gemecs i xalumó, Joan Gomis: baix 
acústic, Boris Pi: bateria, Joan Carles Parellada: acordió diatònic i guitarra, Anna Sàez de Tejada: violí
Julio Pachón: tècnic de so, 
Després de 10 anys de camí, tres enregistraments discogràfics i més de quatre-centes actuacions 
repartides entre festivals i festes populars a Catalunya, Aragó, País Valencià, França i Amèrica del Sud, 
La Banda d’En Vinaixa dona un pas més dins el concepte de la música folc i tradicional del nostre 
país i de la Mediterrània.
bv@labandadenvinaixa.com  www.labandadenvinaixa.com  www.myspace.com/enricmontsant

La plaça estava mig ocupada pel gran escenari que han muntat els del festival de 
poesia. El grup ha pogut estar còmode per la gent havia de ballar pels laterals i 
fins i tot per sobre les escales. Música folc molt ben cuinada, molt ben presentada, 



molts balls col·letius; els balladors ho han agraït, i insisteixen i els diuen a LA 
BANDA D'EN VINAIXA que si poden venir ni que sigui un cop cada any..

J.Tero
BALL A DUES BANDES

Que bé!!! Ja tornem a ser divendres… i aquesta setmana sí que ha estat 

dura i amb moltes coses al cap. Quines ganes tinc de ballar i de deixar-ho tot 

aparcat durant una estona! Avui, però vaig una mica justa de temps... m’he 

entretingut amb els meus germans a casa. Per sort, el metro no tarda massa, i 

aquest cop baixo acompanyada de la meva germana. 

Tot entrant cap a la plaça veiem tot de gent vestida amb roba folklòrica de 

no-sé-on.  A l’entrada de plaça, molta gent mirant, i pel mig, Déu n’hi do la gent 

que hi ha. Clar! Avui he arribat una mica més tard del que és habitual en mi. A 

les escales, també molta gent. Però.... però... però què està passant aquest dies? 

La veritat és que no ho entenc! Avui també tenim un escenari enorme que 

divideix la plaça en dues parts. 

 Començo a pensar que trobar-nos aquest escenari tan gran, és un avantatge 

pels músics, ja que tenen més espai, però alhora un inconvenient pels balladors ja 

que treu espai per ballar. 

Bé, el grup d’avui és la Banda d’en Vinaixa. Si no recordo malament, el 

curs passat ja havien tocat a plaça, o si més no, el nom del grup em sona. 

Per fi comença comença la gran ballada. Cada vegada hi ha més gent. Això 

vol dir menys espai per ballar, més trepitjades i cops (i que no és maco això?...), 

però també vol dir que a cada passa et trobes algú i t’emportes sorpreses perquè 

et trobes gent que ben poc te l’imaginaves trobar-te-la allà. Aquesta quantitat de 

gent, fa que hagi “perdut” a ma germana, però la gent que em veu em diu que ha 

marxat. 

Bé, seguim amb el ball. Danses col·lectives, danses de parella.... uf!!! Com 

està la plaça. Per un moment m’aturo per agafar una mica d’aire i un respir, i, 

arrepenjada a l’escenari i parlant amb un noi, noto com vota i tremola el terra de 



la plaça. Per un moment penso que s’enfonsarà i caurem tots dins les runes... però 

és forta i aguanta el que sigui. 

De cop, he perdut gent. No trobo alguns dels qui conec. Miro enllà, darrere 

l’escenari... i me’ls trobo allà, ballant. Hi ha més espai... i per què no dir-ho, 

menys gent. Allà sí que es pot ballar bé. Però no sé a on ballar... si davant o 

darrere l’escenari, ja que a totes dues bandes tinc gent que conec. Jo, personal i 

anímicament, estic com rara però bé. Com atabalada. Em moc d’un costat a 

l’altre, parlo amb un i amb l’altre, però això sí... també ballo i m’ho passo genial. 

Després de xotis, masurques, cercles, vals familiars, hassapikos, rogles, 

etc., podríem dir que ha estat un gran divendres de desconnexió, diversió .... però 

també podríem dir que ha estat un divendres amb ball a dues bandes... (de 

l’escenari).

I com cada setmana, a esperar el proper divendres amb més ganes que mai!!

B. S.

divendres 29 de maig



No Emprenyis la Dolors
Marta Fors: Flabiol, Josep Fors: Acordió, Aleix Vives: Baix, Mingo Mortes: Gralla, tarota, flauta 
travessera, Marc Linares: Percussió, Isidre Caro: Guitarra i veu, Jordi Reñé (687.811.001): Guitarra i 
cors, Montserrat Rubio: Mestre de ball
http://noemprenyisladolors.blogspot.com/  jrenyevernet@gmail.com

Un altre dia que abans de sortir de casa m'ho penso dues vegades perquè és 
divendres al vespre i estic fet pols. Però sé que anant cap a la Plaça del Rei se 
m'aniran aixecant els ànims i que quan hi arribi.. ostres avui! una munió de 
músics que comencen a tocar puntuals a les 10, quan encara hi ha poca gent. Però 
desseguida es va veient una corrua de persones que s'acosten i, com sempre, em 
pregunto, d'on han sortit, just quan ha començat la música? El cert és que el grup 
és experimentat i sap complaure als centenars de joves que omplen la plaça amb 
un esperit sa, amb danses i balls antics, amb la bona companyonia que, divendres 
darrera divendres, s'encomana en aquest indret. A les 12 en punt els músics diuen 
que prou, i prou agraïts que els estem de les dues hores que han tocat sense parar!

F.M.

divendres 5 de juny
Se'n fa una
Montse Alcaraz: guitarra solista i baix elèctric, Pere-Lluís Carné: guitarra rítmica, Gabi Genové: wistel i 
low wistel, Jordi Odena: teclat, Helena Alcaraz: flauta travessera, Vicenç Company: violí i fagot
Manel Jaenada: percussió, Anna Villena: veu, Carles Vinyoles (679.820.112): acordió diatònic
Se'n Fa Una us proposa un recorregut per la música tradicional d'arreu del món, amb un repertori molt 
divers que inclou des de masurques a valsos, polques, xotis, xampanyes o cercles circassians, entre 
d'altres. Una selecció dels temes que més ens han agradat en la nostra trajectòria, algunes versions i 
peces de creació pròpia. 
senfauna@gmail.com  http://www.formiguer.net/sfu/

Amb infants i pluja… Se’n fa una!

Jolin…. Avui el dia no s’ha llevat massa fi… ara sol, ara s’ennuvola…. 

Una intriga per veure què passarà aquesta nit i si la podrem ballar. Però sé, que 

passi el que passi, no ens aturarem ja que, com dic altres vegades, ni la pluja ni 

la neu ni el fred atura els amants del folk. Així doncs, carregada amb el clarinet 

a l’esquena i el paraigües penjat al braç, vaig a buscar el metro, però aquest cop, 

una mica abans ja que hi ha danses pels nens.  Avui és el primer dia de temporada 

de primavera amb Plaça del Rei infantil. 

Avui ja és el segon dia de la Plaça del Rei Infantil! Avui penso que també 

pot ser un bon dia. Tinc ganes de veure els més petits ballant i que comencin a 

sentir la màgia i tot el que se sent els divendres a la plaça del rei. 



Pels infants, i per algunes danses dels grans, hi ha una noia que ensenya les 

danses. Mitja horeta de ballar amb els petitons i de seguida engega la ballada pels 

adults. La cosa tira. Però al cap d’una estona... uix! Sembla que m’ha caigut una 

gota. No passa res, seguirem ballant. Però cada vegada sembla que en caiguin 

més. La gent comença a obrir paraigües, es refugia. Els músics baixen de 

l’escenari, tapen els cables i tot plegat per evitar que es mullin. 

Quina ràbia!!!! Mira, mira... sembla que pari... aprofitem. Cada ú surt del 

seu aixopluc i es prepara per ballar de nou. Els músics no ho veuen molt clar, 

però ho intenten. Just comencen a posar-s’hi, que torna a ploure. Corre-m’hi tots 

de nou. I així unes quantes vegades. La última, cansats d’anar-ho provant, 

intenten tocar sense sonoritzar, a baix l’escenari, però la pluja és cada cop més 

forta i sembla que no podrà pas ser. 

Tant de bo tinguéssim la carpa que vam utilitzar el primer dia, el dia de la 

festa de l’Ai Que em Ballo...

Sembla que avui, una mica decebuts per les condicions meteorològiques, la 

ballada acabarà abans de l’hora i haurem d’esperar a la setmana següent.... però 

sembla que un grupet de músics aprofiten que no plou per treure els instruments 

que tenen i es posen a tocar. La cosa s’anima i sembla que anirem a dormir 

tranquils per haver pogut ballar (d’una manera o d’una altra).

I ja us dic jo, que no seria la primera vegada que ballem sota un 

paraigües... però tot i això, com sempre – i diria que aquest cop encara amb més 

ganes – haurem d’esperar que arribi el següent divendres i desitjant que sigui 

sense pluja!

B. S.  

divendres 12 de juny
Trilla
Anaís Falcó: violí, Àngel Laguna: sac de gemecs, gralla, percussions, Gerard Díaz (618.139.368): 



acordió diatònic i percussions
Trilla neix amb la intenció de fer composicions pròpies basant-se en la música tradicional. Sense 
artificis, sense clofolla, tres i prou: violí, acordió diatònic i percussions.
Es tracta d´un trio de joves que valorant l'arrel tradicional decideixen introduir instruments com el 
*cajón i* el *bendhir*, mantenint sempre la mateixa essència: folk, daquí, natural i actual, sons sincers 
i sense embuts.
trillafolk@gmail.com  http://www.myspace.com/trillafolk

Estem tots Trillats...

I tornem-hi! Una setmana que ha començat una mica dura, però no me 

n’adono i ja som a divendres!!! Quina passada. 

Arribo a plaça i encara no ha començat. Falten uns minuts, que passen 

ràpid. Ja són les 22h però encara van provant. Sembla que no comencin. En Joan 

i jo, tot bromejant, els fem pressió tot assenyalant els rellotges. I, finalment, sí!!! 

La ballada comença. Per seguir tradicions, en Joan i jo obrim el ball amb un vals 

ben dolcet. Tota la plaça per nosaltres. Poca gent dreta i no n’hi ha gaire asseguda 

a les escales. Mica en mica es van afegint parelles. 

Ja veig que és una tònica començar amb poca gent. Però a mesura que van 

avançant els minuts, la gent s’anima a venir a ballar. Cada vegada les rotllanes 

són més grans. 

Combinació de danses col·lectives amb danses de parella. A partir d’un 

cert moment has de començar a vigilar de no rebre cops ni trepitjades. 

Hi ha un molt bon ambient, tot i que jo en algun moment marxo perquè 

necessito una mica de tranquil·litat; però des de lluny se sent una molt bona 

música i es nota que es respira un ambient agradable. 

Entre dansa i dansa, vas veient gent coneguda i com pots els saludes, però 

n’hi ha tanta, que no arribes a tothom. 

I ara.... un cercle... un cercle que és una mica caòtic. Enlloc de fer com 

sempre, una rotllana gran i una de petita a dins, aquest cop ens compliquem la 

vida.  Es fa un cercle gran i varis petits a dins, de tal manera que no saps on 

pares. Jo començo “fent” de noi... però de cop, en Rafèu m’agafa i em fa canviar 

de paper... i “faig” de noia, amb canvi de rotllana inclòs. Quin merder! Però és 

divertidíssim... 



Ball pla, xotis, masurques, sardanes... i altres danses van sonant a la Plaça 

del Rei i fan que el temps encara passi més ràpid. Presentació dels musics, última 

dansa.... i ja ens acomiadem fins la setmana vinent. Quina pena!!

Amb Trilla, ha estat un molt bon penúltim dia de ballada a la plaça. 

Ara...queda esperar a la setmana vinent, quan ja definitivament, ens acomiadarem 

d’aquest cicle fins al primer divendres del proper mes d’octubre.  

divendres 19 de juny
La Portàtil FM
Xavier Rocosa: flauta travessera i veu, Francesc Marimon (639423027) acordió 
diatònic i veu, Joan Pinós, contrabaix i veu, Marcel Marimon, guitarra i veu, 
Boris Pi, bateria
Avui, dia de Sant Silveri i darrer dia d’aquest cicle dels DPR, es presentarà 
en aquest marc incomparable (per vosaltres) la nova sonoritat d’aquests vells 
músics. De segur miraran de complaure-us sempre que estigui a les seves mans 
literalment, i a les seves veus, i al seu cap). 
www.laportatil.cat

Un gran final de temporada!

Eufòria, ganes, il·lusió, energia, somriures que no marxaven, ulls brillants, 

gent, molta gent, cops, trepitjades, tonteries, liar-la, calor, cerveses, aigua,…. 

Però sobretot ballar. Sí, ballar, ballar, ballar i no parar. 

Tot això es respirava divendres a la Plaça del Rei. Però a aquesta eufòria, 

ganes, il·lusió… se li havia de sumar un punt de tristesa. Sí. Aquesta eufòria, 

ganes, il·lusió... anaven acompanyades de tristes ja que el grup d’aquest 

divendres, La Portàtil FM, tancava la temporada de primavera de la Plaça del Rei 

d’enguany. 

Ahir va ser un dia molt especial. I sabia que ho seria. Els primers i els 

últims dies de ballades sempre ho són. Per sort no va ploure... tot i que quan vaig 

arribar a plaça amb la Mireia, la Berta, la Cris i la Judit, hi havia una llum una 

mica estranya, però molt bonica. 



Com fa un parell de setmanes, comença una miqueta abans perquè torna ha 

haver-hi Plaça del Rei infantil. Hi ha nens i nenes disposats a ballar. Déu n’hi do 

els que hi ha. Quina gràcia fan, veure’ls allà ballant. 

Aquesta estoneta passa ràpid i ja són les 22h. Comença el ball pels grans. 

Com a cosa una mica extraordinària, aquest divendres hi ha més puntual, que de 

costum. Si no recordo malament, comencen amb un pas doble. Aquest cop, no el 

ballo amb el Joan i tampoc obro el ball. El ballo amb.... aix! Quin desastre... ara 

no ho sé. Bé, és igual, però la qüestió és que no estem sols a la gran pista màgica 

de ball. 

Quin ambient que hi ha! Jo estic disposada a ballar-ho tot, a passar-m’ho 

bé, a oblidar-me de tot i viure aquesta nit amb la més gran intensitat possible; i 

pel que veig, la majoria de la gent està igual que jo. 

Cada vegada hi ha més gent (això no canvia... jejeje). Suposo que pel fet 

que és l’últim dia, el grup val la pena i el dia i la caloreta també. 

Danses de parella, col·lectives, versions... quina passada. Fins a 4 i 5 

rotllanes concèntriques a les danses col·lectives, cucs llarguíssims, una Polca 

d’Ours ballada com a xampanya i com a Ball de l’ós, merders de parelles a les 

danses col·lectives, trepitjades, fer el boig, riure, calor, suor....una bona ruixada 

de mànega, necessitem! 

No pot ser... ja s’acaba... no no no no!!! No ho volem, i per això van fent 

bisos. Amb Rosó, Mª Mercè, i altres, però versionades! Però cal dir, que a la 

última abans dels bisos, el grup té el detall de dedicar la dansa a unes quantes 

persones que estem col·laborant amb tot això. Només faltava això per acabar la 

temporada com Déu mana!!!!Genial! Simplement, genial”

Però com tot, cada divendres i cada temporada de ball a la Plaça del Rei, 

té un principi i un final. Arriba el moment d’acomiadar-se de la gent, ja que la 

majoria no ens veurem fins a l’octubre, quan torni a començar. 

Així doncs, només em queda dir “passi-ho bé i passi-ho bé, passi-ho bé i 

moltes gràcies. Passi-ho bé i passi-ho bé, passi-ho bé fins l’any que ve!”



Un gran final de temporada! I Moltes gràcies a l’organització i esperarem 

l’octubre amb candaletes.

             B.S.

Redacció i fotografies: Bruna Santanach, J. Tero, F. Marimon


