
La degollà

Passa el temps i la flama de la il·lusió encara està viva. Continuem unint les nostres forces per a 
mantindre els somnis de portar endavant treballs i esperances iniciades ja fa més de vint anys.

 Destinem tots els nostres moments a prosseguir treballant per noves metes, per 
superacions sorgides de l’esperit de la música. Cal buscar, sempre, el camí que ens porte al lloc 

sense retorn de la superació.

La Degollà, amb aquest concert, vol donar la benvinguda a nous moments personals de 
música. En aquest matí d’encants i de màgia volem que les marxes mores i cristianes siguen 

testimoni viu de l’evolució cap a un futur innegociable. Volem que els pasdobles desperten les 
consciències a la nostra manera d’entendre la música. Que les fanfàrries estimulen somriures 

gratificadors d’aprovació i d’adhesió al primer acte fester amb dolçaines i percussions.

No ens domina la nostàlgia de temps passats, no vivim encallats en fàcils records. Ens mou la 
necessitat d’avançar en distints estils musicals. Per suposat, donem les gràcies a avantpassats 
Tios Peps i Maserets, però rebem amb esperança inigualable obres i assajos que broten de 

compositors capaços i creatius.

La Degollà vol mantindre mirades expectants, vol brindar per l’esperança del reconeixement de 
les altres músiques en el món de la festa. 

Ara mateix, plens de l’angoixa que crea la responsabilitat d’aquest acte singular, voldríem 
espantar penes inevitables en moments socials tant difícils. Tots els membres de La Degollà 

anhelem que la música, hui festera, unisca voluntats i esperances.

Ballet Gawazi

El Ballet era conegut com Ballet d'Ana Calvo, però ha canviat de mans, fa un parell d'anys, 
a l'enretirar-se Ana passant a cridar-se Ballet Gawazi. Aquest canvi no és substancial ja que el 
ballet es manté dins del mateix estil, amb les mateixes coreografíes i amb la mateixa dinàmica 

de treball, aportant saba nova i ganes de continuar on Ana el deixà per poder anar més 
enllà. Ens caracteritzem per la professionalitat de les nostres ballarines, l'originalitat de les 

coreografíes i per tenir un vestuari molt cuidat. 

 www.balletgawazi.com

1ª PART

Un Terròs d’Argent (Obertura) – José Rafael Pascual Vilaplana 
Moros de l’Alqueria (M.M.)  – José Rafael Pascual Vilaplana  

Molí de Lluna (M.C.)  – Saül Gomez i Soler
Allarga el Pas (P.D.)  – Antoni Lloret

Pas al Pas (M.C.)  – Francisco Valor Llorens

2ª PART

Pastyme with good company – Henry VIII (Arranj. Paco Amaya)
Als Xafigueiros (M.M.) – J. Vicent Egea Insa

Jaume Doménech (P.D.) – J. Agustin Arbona Muñoz
Tabal i Saragüells (Pas Masero) – Mario Roig Vila

Fantasia Mediterrània (Fanfàrria) – Antoni de la Asunción Andrés

Director:  Jordi Sempere Azorín
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