
A la plaça fan sardanes,

mareta deixeu-m’hi anar,

que em dol alguna cosa,

i a casa no vull penar.

(Programa T-96)

Les Danses a la Plaça del Rei

(DPR) van començar la tardor de

1985 a la plaça de Sant Iu. En

aquesta petita plaça que es troba en

pujar per l’esquerra de la Catedral

de Barcelona es van citar en Carles

Mas, flautista, flabiolaire i expert ba-

llador, actualment resident a Fran-

ça, i un jove músic de sobrenom

Panxito perquè tenia un accent de

Mèxic, tant en parlar català com

en tocar el violí.Citats estaven tam-

bé uns quants balladors de l’Esbart

Català de Dansaires, encapçalats pel

Miquel Batalla. Volien recuperar

antigues tonades vuitcentistes i

ballar danses tradicionals catalanes

tranquil·lament al carrer. La idea

era bona, la prova és que encara

dura, ampliada –popularitzada?

massificada? tergiversada?–, amb

gran èxit de músics i balladors. En

aquells primers divendres de tardor

ja es va anar a la plaça del Rei i ja

s’hi afegiren el que això escriu amb

el seu diatònic en C/F (el que cal

emprar per tocar amb un flabiol) i

l’Enric Badal, que en una actuació

recent del seu grup Tercet Treset al

Centre Cívic del Guinardó havia

fet de pont entre tots. Aquests dos

darrers músics i el públic cada dia

més nombrós apreníem (i encara

aprendríem si s’escaigués) del Pan-

xito i del Carles Mas. La gent que

volia s’apuntava en una llista i així

se la podria avisar quan es comen-

cessin uns concerts d’aquest tipus

que es volien fer al Centre Cívic

l’Artesà de Gràcia.

El 31 d’octubre de 1986 va fer la

seva primera actuació a Esplugues

del Llobregat La Cobla Mínima,

agrupació informal dels músics que

ens trobàvem a les Danses a la Plaça

del Rei (DPR). Aquesta formació

va fer moltes actuacions durant tres

anys, va tocar des d’homenatges als

antifranquistes a les cavalcades de

reis, a la Universitat, al Llantiol, a

TV3 i al Tradicionàrius que comen-

çava, i va ajudar a reintroduir la

música tradicional a l’apartat «ca-

saments». Hi van col·laborar grans

músics, com ara el Jaume Bosé, un

flautista i guitarrista encantador que

ara viu a Piera (l’Anoia) i és luthier

reconegut, el catalano-mexicà Jesús

Peredo (guitarra) i el mestre Case-

llas (tuba), sense anar més lluny.

D’aquells primers anys, en recordo

moltes nits que començaven allà i
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ELS DIVENDRES A LA PLAÇA DEL REI
Alguna cosa més que ballades tradicionals

Francesc Marimon



acabaven a casa del Panxito (vivia

allà a prop, al carrer que es deia

Baix de Sant Pere) o a casa de qui

sap qui després de passejar pel

gòtic i els seus bars de nit. Em

comenten que aquest no saber

com acabaria la festa, ni on acaba-

ries dormint, ha prosseguit de ge-

neració en generació d’assidus als

DPR. Allà ens anàvem coneixent

i resseguint, les nits eren llargues i

emocionants. Hi ha molta gent

que sé que la conec «de la plaça

del Rei», i la majoria de vegades

deu ser veritat. Hi ha molta gent

anònima que ha passat per allà i

que recorda un lloc i una música

d’uns divendres macos de la seva

vida. Funcionàvem pel sistema de

boca-boca, si fa no fa com ara.

Quan la plaça del Rei estava ocu-

pada per algun acte, anàvem a la

plaça de Sant Felip Neri.Allà com-

partíem l’espai amb els amics d’El

Ventall, que al so de música grava-

da ensenyaven danses d’arreu del

món. Suposo que algun dia vam

decidir no trobar-nos a l’hivern

(pel fred) ni a l’estiu (perquè lla-

vors tota cuca viu).

Passen uns trimestres, cada cop ve

més gent, comencem a amplificar-

nos i a convidar a grups, volem

demanar una subvenció i és per a

això que al desembre de 1990 neix

l’Associació DPR. Vam començar

el penós camí de la burocràcia,

però, a canvi, vam poder demanar

ajuts econòmics pels diferents

grups que en aquella època ja ve-

nien a actuar, per a l’amplificació,

per als impostos, per a la gestoria,

etc. Hi ha la constància dels pro-

grames que es van començar a fer

a partir de la primavera de 1991.A

cadascun hi ha sempre el nom del

grup i dels músics, un telèfon de

contacte i algun escrit, ressenya

d’algun llibre o poesia d’origen

ben divers. Repassant-los veiem

quants grups han passat per la

plaça, tots els de folk del moment

(Clau de Lluna, Ondina Xana, La

Portàtil.FM, La Cafetera Exprés,

Cobla Tres Quartans de Reus, Bi-

tayna, Els Ministrils del Raval, Els

Cosins del Sac, Camàlics, Sol de

Nit, Primera Nota, Traut de Tarí,

Quintet Lisboa, La Txaranga Re-

voltosa i un llarg etcètera) o grups

més efímers (un dia va venir un

grup molt bo de Vilanova i la Gel-

trú que es deia Sonotone, es van

quedar tan a gust que després ja no

van actuar més!), i també grups de

gralles (Colla de Mar, Els Vernets,

Grallers de l’Acord), acordionistes

com el Francesc Clotet o el Matias

Mazarico, cobles com Els Lluïsos

de Taradell, Ciutat de Terrassa o la

mateixa Cobla Sant Jordi, muntat-

ges especials com la cobla La

Principal de la Nit (Casellas i cia.),

grups de dixie (Barcelona Hot An-

gels) o orquestres com La Genuï-

na, i alguna col·laboració de grups

d’Euskadi, d’Occitània, o que co-

neixiem de veure’ls tocar pel

carrer. L’amplificació ens la fèiem

nosaltres amb material de segona

mà; l’Oriol Marimon ens ajudava

fins que el va fitxar el Josep Vi-

nyoles de «pipa» per a La Galana, i

mira-te’l ara ell, ja té negoci propi.

A la tardor de 1995 vam fer festa

grossa perquè era el X aniversari, i

vam invitar el CAT (Eduard Ca-

sals) i l’Aula de Música Tradicional

(Marcel Casellas) a elaborar i pu-

blicar un recull de melodies cone-

gudes a la plaça i aptes per als dies

de «Punt de Trobada» (escenari

lliure) o per als estudiants de músi-

ca de diferents àmbits. Aquest lli-

bre, mida quartilla enquadernat

amb espiral, conté un centenar de

partitures i és encara una referèn-

cia quant al repertori d’aquest

tipus de ball. L’any 2000 vam

publicar-ne el volum II. Tots dos

han estat repartits fins a esgotar-los

arreu dels Països Catalans. L’any

1998, i en un d’aquest dies d’es-

cenari lliure on tocàvem amb el

Ramon Rhoma, el Joan Aguiar i

l’Eduard Iniesta, va pujar a tocar
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un flautista que no coneixíem, el

Xavi Rocosa, i des de llavors vam

anar tenint contactes fins a tocar

ara sempre junts. A la violinista

Marta Sampere, amb qui vam vol-

tar molts anys tocant i compartint

amistat (i encara dura tot i que vis-

qui a l’Escorial), també la vaig co-

nèixer a les DPR. I tants altres

músics i grups s’han conegut o han

fet la seva primera actuació en

aquests divendres de tots els colors! 

D’aquests dies d’aniversari, en va
quedar una llibreta farcida d’en-
tranyables felicitacions («És magní-
fic trobar un lloc on la gent, sense
conèixer-se, s’avingui tan bé»,

Melanie; «Els DPR és algo raro
per quan es coneix no es pot dei-
xar de vindre», Neus; «Gràcies a
vosaltres sentiré aquesta plaça dins
el meu cor per sempre més, espe-
ro seguir venint a tocar d’aquí deu
anys més», Dani; «Vaig descobrir
les DPR i en vaig quedar enamo-
rat», Miki; «Increïble», Mireia; «Ha
estat la primera vegada que he
vengut, de veritat, m’ha impres-
sionat», signatura il·legible; «Pel
millor descobriment que he fet en
l’últim any, moltes gràcies», Marta;
etc., etc., etc.).

L’any 1996, abans de cada actua-
ció, hi havia una xerrada («Arrels

ancestrals de les nostres costums»,
Joan Soler Amigó; «Els fonaments
del so i l’acústica de la canya»,
«Solidaritat amb Ràdio Contra-
banda», «Insubmissió/prestació»,
«Els joves i la sardana», etc.) i en
una de les primeres actuacions de
Blat Segat, en Jordi Casas, director
de l’Orfeó Català, ens comentava:
«Günster Theuring, catedràtic de
Direcció Coral de l’Escola Su-
perior de Música i d’Arts Escèni-
ques de Viena, en una conferència
feta a directors de corals, ens deia
que caldria cantar com si estigués-
sim fent-ho a la plaça del Rei.
Davant l’estranyesa d’alguns dels
assistents els comentà que ell havia
quedat sorprès i meravellat en tro-
bar-se casualment amb les DPR,
que havia presenciat l’actuació fins
al final, que hi havia participat i
que no deixaria d’anar-hi si torna-
va a donar alguna lliçó magistral a
la ciutat de Barcelona».

L’any 1997 van ser dies especta-
culars: a part de la paradeta que
posàvem, que s’omplia i es buida-
va de papers de tot tipus, vam
tenir col·laboracions com els
Castellers de Sants, els Diables
del Clot, els Diables i Tabaleters del
Barri Gòtic i la Banda Municipal
de Barcelona! Cada divendres te-
nia el seu programa propi i en ell
no hi faltaven ni la poesia ni la
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partitura d’algun tema que pro-
posava el grup.

El primer i incondicional recolza-
ment institucional que sempre hem
tingut ha sigut el de l’ICUB (Ins-
titut de Cultura de Barcelona, o
sigui, l’Àrea de Cultura de l’Ajun-
tament). Sempre ens han dit que
coneixien de primera mà el que
fèiem i que contéssim amb ells. El
Districte de Ciutat Vella també ens
ha donat ajuts, a part dels permisos
i de l’escenari, però ens advertia
que calia buscar espònsors, que
hauríem d’anar cap a l’autofinança-
ment. Cap de les cartes enviades a
les caixes, a l’ONCE i a tot d’em-

preses han merescut una resposta.
Durant dos anys ens va ajudar la
Federació Sardanista posant-hi la
cobla, i l’hi agraïm, i amb el Festi-
val de Jazz de Ciutat Vella hem
col·laborat (ens vam conèixer a la
cua on es demanen les subven-
cions). L’únic que encara no ens
han proposat és que fem pagar en-
trada o que anem amb una guar-
diola (i una bandereta) al darrere de
la gent! El Centre de Promoció
de la Cultura Tradicional i Popular
Catalana del Departament de Cul-
tura de la Generalitat (CPCPTC)
també ajuda a través d’alguna caixa
d’estalvis, però en la data que escric

aquestes ratlles (al mes de juliol)
encara no sabem si tindrem sub-
venció per a aquest any.

Total, que a l’abril del 1998 el
Districte no ens dóna permís «per
les protestes dels veïns» (caldria
haver dit per la protesta d’un o
dos veïns que sembla que protes-
ten per tot: pel Grec, per la Festa
Major, pels músics de carrer, per-
què la plaça no està tancada amb
una reixa [!]) i s’inicia un movi-
ment en favor de les DPR (algu-
nes cartes de suport són de cam-
pionat, com la de l’eurodiputat
Antoni Gutiérrez Diaz, que diu
que ens troba a faltar, o com la

d’un anònim que ens envià un ro-
manç que començava: «Hi ha un
silenci a Ciutat Vella, / barri gòtic
trist i fosc, / una plaça plora amb
pena, / no hi ha danses de tardor»;
recollides de signatures («Si l’Ajun-
tament no és capaç de valorar l’in-
terès d’un lloc de trobada pacífic i
actiu, nosaltres i els ciutadans que
ho coneixen ens fotrem, però
l’Ajuntament quedarà ben retra-
tat») i decidim anar-hi igualment.
Aquell trimestre fem les DPR
sense permís i negociant dia a dia
amb diversos responsables de
seguretat ciutadana del Districte.
Vénen a visitar-nos algunes fur-
gonetes de la Guàrdia Urbana (un
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dia vam badar i van guanyar ells), i
a la tardor fem l’experiment de
traslladar-nos a la Plaça de la Mer-

cè. Bona fe de nosaltres, fins i tot a

la primavera de 1999 anem a la

Barceloneta, i després de veure

que estàvem fent el ridícul els hi

diem que les DPR es fan a la plaça

del Rei o què hi farem.1 Per sort,

en les últimes reunions amb el

Districte, inclosa la paraula de la

darrera regidora que ara han can-

viat de lloc, ens asseguren que no

retallaran la subvenció (ja ho ha-

vien fet) i que no ens faran més

fora. Això sí, hem comprat nosal-

tres un escenari perquè ens sem-

blava insultant que el Districte

pagués més per llogar-ne un que

tot el que donaven de subvenció.

La veritat és que ara hi ha bona

ona, i és que tenim un comporta-

ment modèlic (a les 12 h. en punt

es fa silenci a la plaça, i, renoi, si

a la plaça no hi ha ni un veí!), i, a

més, la plaça queda més neta i

tranquil·la que com la trobem

quan anem a muntar!

Però deixem de dissertar i anem al

gra: els DPR continuen sent una

referència poc reconeguda per les

altes instàncies del mundillo folk

oficial, però molt apreciada per

tots els grups que hi vénen co-

brant molt poc, per a les institu-

cions que ens ajuden i per als cen-

tenars de joves que hi participen i

es fan seva la història; ells fan en-

cara més encantador aquest espai

privilegiat.També cal dir que cada

anys és un patir per saber si conti-

nuaràs sent subvencionat, i que si
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aquests ajuts fossin de la categoria

d’altres festivals consolidats del

país, es podrien fer moltes més co-
ses, com més propaganda (no per-
què vingui més gent, sinó per
posar anuncis als diaris, així en
parlarien, però, val la pena?), es po-
drien dur cobles i grups de fora, els
podríem pagar i amplificar-los
decentment, podríem fer més pu-
blicacions i fins i tot podríem po-
sar alguna cosa per la tinta de l’im-
presora, però en fi, si mai ens hem
queixat, menys ho pensem fer ara
que comencem a estar tan tran-
quils: quasi ja no tenim deutes i
sembla que ha desaparegut el veí
emprenyador.Gràcies als de l’ICUB,
al Districte i al CPCTPC per re-
conèixer-nos, i moltes gràcies a la
gent que m’explica que per a ells
les DPR han sigut importants, i
que, si us plau, que continuïn per
molts anys. Des de l’associació, i
amb la col·laboració dels advocats
del Col·lectiu Ronda, també s’han
solucionat i es solucionen proble-
mes burocràtics i de facturació de
músics o de petits grups.

Les DPR aposten per una manera
de viure el lleure urbà sense ha-
ver de pagar ni de consumir. Allà
pots estar trist, però sempre hi tro-
baràs algú amb qui parlar, o pots
apalancar-t’hi, que si no vols, nin-
gú et dirà res. Els llocs de trobada
són difícils de prefabricar. Sor-
geixen i queden caracteritzats per
uns ambients, unes activitats, uns
dies concrets, uns moments i uns
llocs determinats. Si a més els llocs
de trobada com les DPR perme-
ten als joves relacionar-se i diver-
tir-se cívicament i sense empre-
nyar, i si donen pautes sobre com
estendre i treure del gueto la mú-
sica i la dansa tradicional, doncs
molt millor. No hi ha cap lloc com
aquest a Barcelona. Obert, parti-
cipatiu, afavoridor d’intercanvi d’i-
niciatives i integrador de música
en directe ben diferent a la que
cada dia ens venen per tot arreu.
Han passat grups ben diversos,
comitès de solidaritat, propostes de
camps de treball, les ràdios lliures i
els okupes quan encara no era un
moviment tan conegut i reprimit.

Em sembla que les noies de l’Ai

Que Em Ballo van començar a fer
les agendes assegudes a les escales
d’aquesta plaça. A altres llocs de
Catalunya s’han iniciat experièn-
cies semblants, fantàstic. A la plaça
del Rei s’hi han fet parelles (i el
que no sabem), però això és per-
sonal. Els que l’han viscut han
ampliat els seus móns. N’han sor-
git amistats, il·lusions, i n’han
sorgit nits meravelloses i anòni-
mes, com ha de ser.

A aquest espai d’aire fresc, actiu,
alternatiu, nocturnament i plà-
cidament provocatiu, només li fal-
ta o canviar-li el nom, o posar-hi
cada divendres aquell monumental
ninot inflable dels d’Acció Cultu-
ral del País Valencià i que és el re-
trat del rei Felip de Borbó (el
núm.V) posat de cap per avall. Ja
m’agradaria a mi, encara que tin-
guéssim de nou alguns problemes
amb les autoritats! 

Nota

1. Fragment d’una carta enviada al Sr Joan
Clos: «Diuen aquests veïns que nosaltres
portem soroll i gamberrisme, que ens ori-
nem als seus portals i que toquem el “tam-
tam” fins a les quatre del matí: és mentida.
Han comptat més aquests veïns intolerants
i mentiders que no centenars de joves que
estan duent a la pràctica una proposta cul-
tural alternativa i modèlica, que estan de-
mostrant des de fa anys com es pot donar
vida al barri gòtic, com es poden po-
pularitzar els balls antics, com es pot fer de
la música tradicional una proposta de fu-
tur. El regidor Joan Fuster ens ha dit que
això que fem està molt bé, però que ho
hem d’anar a fer a un altre lloc. Hem pen-
sat llocs alternatius, però al final hem
pensat que anar a un descampat o a un lloc
tancat seria renunciar a la base d’aquesta
història, seria perdre el que hem aconse-
guit: que aquesta plaça sigui el referent
d’una manera de relacionar-se lliure, ober-
ta, espontània i respectuosa amb els demés.
Ens hem portat bé, i espero que no ens
tornem malcarats com aquests veïns, però
no cal que ens ajudi a buscar un altre lloc:
hem decidit no moure’ns d’aquí. Que a
altres llocs es facin altres coses, si pot ser
amb el mateix esperit que aquesta. Jo no
renuncio a venir aquí, a trobar-me amb
gent sana en aquesta plaça que és de tots,
a cantar i ballar. Ara ja no cal que me’n
vagi a les dotze, no tenir permís també
tindrà els seus avantatges».
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QUESTIONARI A UN BALLADOR

Quans anys tens? Uns 20 o 30.

Per què has vingut? És que he quedat.

Balles? Normalment no.

Però ara estaves ballant? És que era un cercle.

Un cercle? És el que ballen sempre aquí.

Saps ballar la sardana? Mmm, la de cobla? 

La que sigui. Jo només sé ballar sardanes curtes.

Coneixes Pomada? Música Nostra? Al Tall? A tots, no.

Ets folqui? Vas al CAT? Ara no sé què dir-te, no.

Beus? Només aigua, però ja saps que les apariències enganyen?

Aplaudeixes si t’agrada? Oh, la música aquí sempre m’agrada.

Tens bicicleta? Mòbil? Casa? Tinc de tot.

Sembla que aquí hi ha més noies que nois… És que les noies ens
movem més.

Però no us deuen treure gaire a ballar? En el ball i en les preguntes a
les noies ens va millor quan portem la veu cantant.

Doncs pregunta’m tu. Quans anys tens?

Uns 30 o 40. Saps ballar la sardana?

Si, i contar-la i repartir-la. Beus?

Si, i xuclo quan em passen un main.Vas al CAT?

Algunes tardes, amb els nens. Has quedat amb algú?

No especialment. Doncs anem al bar, que pendrem alguna cosa, faré 
un pipí i t’ajudaré a escriure tot això.


