
ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI
MEMÒRIA D'ACTIVITATS

PRIMAVERA - 2013

DIVENDRES  5 D'ABRL 2013
LA COBLETA DE LA COPETA
Heura Gaya (gralla, veu), Ivó Jordà (gralla, tarota, veu), Marçal Ramon (diatònic, 
guitarró, veu), Iu Boixader (contrabaix, veu).
Tot a punt per iniciar el cicle però tot el dia plovisquejant. A les 21.30 músics i 
organitzadors deicideixen deixar-ho córrer perquè no para i tot està mullat. Quedem que 
vindran a la Tardor, sens falta.

DIVENDRES  12 D'ABRL 2013
ANAKAONA
Elena Codó (veu), Hernan Collado (guitarra), Bernat Duran (violí), Marc Camacho 
(flautes.)
-pendent de fer-ne la ressenya-

DIVENDRES  19 D'ABRL 2013
VEGETAL JAM
Miguel Guallar (violoncel, violí), David Aznar (acordió)
-pendent de fer-ne la ressenya-

DIVENDRES  26 D'ABRL 2013
FARIGOLA TRAD
Cristina Pi (violí), Marta Cruz (diatònic)

         



Diuen que plourà i, a l'hora de muntar, plou. Però les dues joves intèrprets i el seu 
seguici abnegat porten dins una il·lusió impossible de frustar. A les 20 muntem sota 
l'arcada de la sortida del Museu d'Història, allà sembla que les músiques estaran 
mínimament resguaardades. A les 21 plou una mica més però ja hem fet proves i hi 
ha un bon grup de gent disposada a ballar sota la pluja. Es fa el taller, inverosímil, 
i no és fàcil el que s'ensenya però s'aprèn! És més, amb música en directe. A les 22 
en punt les noies comencen a tocar tan tranquiles veient, a contrallum dels focos que 
iluminen la Torre del Rei Martí, una espessa capa de gotes que sembla que no arribin 
al terra. Moltes cert que no hi arriben perquè queden sobre el cap dels balladors (n'hi 
ha un munt!) o sobre els paraigues dels més prudents. A quarts d'onze plou però ningú 
ha marxat, la masurca romàntica que toquen encara guanya delicadesa sota la pluja. 
A les 23 es fa una col·lecta, poca cosa, però el gest d'alguns assistents és encomiable. 
Lentament, sense que ningú ho aprecii, es va aturant la pluja. Les rotllanes que omplen 
la plaça respiren alegres, les danses, moltes noves, s'aprenen per imitació, com sempre. 
El violí i l'acordió cada vegada van més junts, amb l'estona de tocar s'han relaxat i ara 
s'ajusten i empasten com si fes anys que toquéssin junts. Nit deliciosa per recordar.

DIVENDRES  3 DE MAIG  2013
COMPANYIA DELS ATZARS

Taïs Oriol (flauta travessera, veu, guitarra), Andra Porcar (acordió, saxo, veu), 
Salvadro Queralt (guitara, veu)

Quin goig de plaça, marededéu! És que s'ha de veure, des de l'escenari, des de les 
escales. Des del carrer quan vas pujant, quan vas aixecant el cap per veure què hi ha 
darrera tota aquella gentada i somrius amb curiositat. I aquestes noies que acompanyen 
a aquest noi, osti si en saben de música, i els de les llaunes de cervesa i aquest que fa 
pai ajuda a recollir alguns calerons per als músics. Toquen danses normals i danses 
estranyes, uns diuen que són bretones, altres que no, que son d'aquí de tota la vida, i 
tothom a ballar amb aquella tranquilitat. I tanta gent que s'ho mira i tanta gent que fa 
fotos i tants admiradors que acaben de fer aquestes noies que canten de meravella, que 
acompanyen tan delicadament a aquest noi. A dos quars d'una la plaça queda neta, 
impecable, quan ve la ronda de la Guàrdia Urbana  ja només hi troba els tres músics que 
no s'atreveixen a marxar

DIVENDRES  10 DE MAIG 2013
MARSUPIALIS
Vescompte Cacaus (clarinet brillant), Dama Na Magdalenes (atordidor diatònic), Baró 
del Llodrigó (guitarra convencional), Duc del Gos com fuig (baix eclèctic), Cavaller de 
l'Any que ve (percussions i torrons).
-pendent de fer-ne la ressenya-

DIVENDRES  17 DE MAIG



Panaguiotis Apostolidis / ORQUESTRA FOLK JOAN BRUDIEU

A 2/4 de 3, quan s'acaben les classes, 152 alumnes de l'Institut Joan Brudieu de La Seu 
d'Urgell (o sigui, com qui diu, tot l'institut), encapçalats pel seu professor de música 
Narcís Mellado, pujen als autocars on els esperen, impacients, els pares electricistes i 
muntadors ajudants. Viatge a Barcelona amb una paradeta per fer un entrepà. Baixada a 
la plaça on hi ha aquell monument amb un home sobre un cavall i transport a peu i a pes 
de braços instruments, tarimes, cables, llums i fins i tot uns impresionants tendals per si 
decàs plou. No és qüestió de quedar-se sense tocar, que fa mesos que es prepara aquesta 
gran actuació. L'assaig ja és emocionant.

   

En tornant de fer un volt, oh sorpresa, un músic grec que sembla el pare de Zipi i Zape 
toca un violí antic (una lira pòntica) a tota velocitat, i la plaça és plena de gent ballant, 
ens hi apuntem, com no, això son ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI, el Pep 
de Músser, que ha muntat tantes històries musicals i de dansa amb l'Escola Folc del 
pirineu, ja ens n'havia parlat, de quan era jove i encara no tocava l'acordió.

    

A les 10 en punt el so d'un violí fa callar la plaça. S'hi van afegint i intercalant 
acordions, flabiols, guitarres, trombons, i fins a 82 instrumentistes que toquen i 
fan ballar les tonades més antigues. Quan els 70 cantaires hi afegeixen la seva veu 
tothom, balladors, pares, badocs, tothom queda admirat de la capacitat organitzativa 
i pedagògica d'aquest inquiet professor de música; tothom participa mirant, escoltant, 
ballant i pensant en aquest divendres memorable d'entre tants divendres memorables 



que hi ha a ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI.

  

       



                                  


