
ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

TARDOR - 2012

DIVENDRES 5 D'OCTUBRE 2012
Presentació MÈTODE D'ACORDIÓ DIATÒNIC

          

Jornada entranyable per la participació d'una nodrida representació dels diatònics 
país. Breu trobada dels músics i editors, intercanvis d'impressions,  brindis, foto i 
actuació individual i per petits grups. Plaça plena ja al primer dia i sense haver pogut 
repartir cap programa. Puntualitat exquisida, com sempre.
 

DIVENDRES 12 OCTUBRE 2012
ANAKAONA

Músics i tècnics a punt però es fa impossible de muntar degut a la pluja 
ininterrompuda.



DIVENDRES 19 OCTUBRE 2012
RIU

      

Es consulta el satèl·lit Meteosat i s'aconsegueix fer el taller puntualment i que el 
grup actuï de 22.15 a 23.30. Es presenta el nou disc, s'organitza una gira amb els 
músics al País Basc. Es mulla tot quan plou de cop i a dojo. El públic que omple la 
plaça només se'n va parcialment. A quarts d'una arriba puntual la patrulla de la G.U. 
que comprova, una vegada més, que hem deixat la plaça buida i neta.

DIVENDRES 26 OCTUBRE 2012
LA PORTÀTIL.FM

       



Novament la pluja, per tercer divendres consecutiu. Però puntualment es fan unes 
danses infantils amb participació de familiars diversos. El grup també aconsegueix 
actuar fent ballar una plaça que és més plena que mai. Es venen samarretes i CD 
a preus rebentats, es recullen 171.51 €. Les quatre gotes que cauen a dos quarts de 
dotze espanten els músics i tècnics i pleguen. De seguida para de ploure i es toca 
acústic fins les 12h. Llavors un violí fa ballar en un silenci majestuós una dansa 
grega que la G.U. és incapaç d’interrompre, i se'n va.

DIVENDRES 2 NOVEMBRE 2012
MIRABÈL

Impressionant taller de danses occitanes (unes 300 persones) que empalma amb una 
actuació impecable dels tres músics del grup. Han vingut dues noies occitanes que 
ensenyen totes les danses. A mitja actuació pujen a l'escenari i, mare-de-déu, són 
tan virtuoses amb els seus instruments com els músics del grup. Toquen junts fins al 
final sota l'admiració, d'una plaça que, plena a vessar, es rendeix al seu art.

DIVENDRES 9 NOVEMBRE 2012
21 BOUTONS

Entrevistes de TV3 (programa LA SONORA) a músics, organitzadors i al públic 
(s'emet pel C33 el 19.11.12 a les 22h) ja que el grup presenta a la Plaça del Rei 
el seu 3r CD. Precisament, amb l'actuació d'avui, arrenca la gira de presentació 
d'aquest disc. Taller de danses valones (Bèlgica) i actuació d'aquests dos diatònics 
impecables que, a més, ensenyen al públic nombrós (tot hi haver-hi una fira de 
Manresa) moltes i interessants danses noves. 

   





DIVENDRES 16 NOVEMBRE 2012
BUFANÚVOLS

El grup feia 25 anys i no volia deixar de tocar.  Amb pluja, resguardats darrera les 
reixes i aplaudits pels balladors infatigables i xops, se n'han entornat al seu poble 
feliços d'haver participat, una vegada més, a aquesta trobada que han classificat 
de "el festival de música tradicional més viu dels Països Catalans"

           

DIVENDRES 23 NOVEMBRE 2012
CASELLAS I HEURA GAIA

    



Instruments amb bases electròniques fent ball folc, aquesta era la proposta d'avui, i 
el resultat ha estat excel·lent. Ball original, fidel als balls vuitcentistes i a les danses 
més antigues, col·laboracions de diversos músics d'altres grups i una plaça entregada 
que s'emmirallava a la bandera que un ballador dels antics ha penjat.

DIVENDRES 30 NOVEMBRE 2012
TERRA DE SONS

            

Com que és el dia de la lluita contra la pena de mort es fa un acte a
la Plaça del Rei. Ens coordinem amb el Districte i es faciliten
(potencien seria voler massa) les accions mútues. Molta infraestructura
tenen els de    tot i que son ben poquets. Nosaltres, amb dos
micròfons i dos bombetes, fem bullir la plaça A l’hora prevista es fa
el taller que, per sorpresa dels mateixos organitzadors –que som
nosaltres-, ja marca la plaça amb una rotllana d’abnegats aprenents.
Després, el grup catalano-mallorquí fa trontollar les pedres i empeny
a ballar i ballar sense aturador. Es recullen uns centimets que van
directes als músics mentre, els pobres, esperen si caurà algun dia
alguna cosa més.



DIVENDRES 7 DESEMBRE 2012
VICTOR PEDROL

Falla el grup però, sense problema, se'n troba un de ben experimentat.
Un home sol, amb el seu acordió diatònic, farà ballar tota la plaça.
S’hi ha apuntat una altra acordionista i, entre els dos fan
monogràfics del país basc i de les illes balears. No paren de fer
suites de cançons populars amb les danses col•lectives més conegudes.
Fan el ball del fanalet i la plaça queda guarnida de llumets;
verdaderament ambient nadalenc. No va ploure, que ja és molt, i
l’escalfor de la gent va fer desaparèixer la mica de fred que fa. El
pont no ha influït en l’afluència de gent però, ai las, els músics
s’han oblidat de passar el platet!

DIVENDRES 14 DESEMBRE 2012
BAUMA
Aquesta és la tardor de la pluja dels divendres. Efectivament, plovisqueja. Els 
nombrosos músics de BAUMA s’enquibeixen a sota la portalada del costat de 
la reixa de les escales i aconsegueixen que la gent balli sense adonar-se'n que la 
pluja cau suaument sobre d'ells. La Montse Rubio ha fet una classe magistral de 
masurques (diu que per refrescar la memòria) intentant que la pluja amainés i sortís 
la lluna. Els que no han vingut avui han sigut els de la G.U. Finalment deuen haver 
comprès que hi ha altres llocs on poden ser més útils. la festa s'ha acabat en pau a 
l'hora prevista.

DIVENDRES 21 DESEMBRE 2012
ENRIC MONTSANT TRIO

Que maco, el darrer dia, passar per la Fira de Santa Llúcia, trobar-hi un conegut, 
menjar l'entrepà junts mentre mirem com, a quarts de deu, fan danses amb els nens 
i pares que comencen a estar de vacances. Després la plaça s'omplirà, els músics 
no s'aturaran ni un moment per respirar, i és normal. Han vingut de Granollers, 
i han vingut amb moltes ganes de tocar. La paradeta de l'Associació s'omple de 
preguntes i de bons auguris, la guardiola s'omple de monedes que s'emporten els 
músics directament. Tothom es compromet a tornar, tothom amb un sol lema: no ens 
rendirem fàcilment.

                         

  Associació Danses a la Plaça del Rei


