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tNFORMACTÓ DOLCATNA I TABAL

YINTü ANTVERSART DEL GR[]P DE DOLgATNERS
Alooüisüal (6fi2il)g)

'-i,:'"''"-'i I Grup de Dolgaioers alcoiá "La Degollá" va celeb'rar anit amb un

i ..--,i concert especial el Vinté aniversari de la formació. El Teatre dels

['i I . Salesians, ple de gom a gom, es va bolcar amb el concert que va
- i i - -::' fer un repás per algunes de les peces més significatives i rconeixibles

de la música de dolgaina. Pep Gimeno "Botifarra", Miquel Gil i
els membres de Al Tall ü ferpu I'acompanyament a la celebració.

membres del grup Al Tall, que es van sumar a la celebració
de La Degolli a¡nb la seua música.

A,G. Un concert de nes hores sembla realment poc psr a
coililrenxÍar el vin€ aniversad d'rm dels gnrp,s de do$inem
més repre*ntatius dol Pafs Valeneil. Reeponsables de la
recuperació de l'instn¡ment de la dolgaina a Alcoi i artlfex
de la renovació i invenció dels usos d'aquest insfument
tradicimal,Iá Degolll va fer vibrar un púbüc que, després
del concert, encara semblava voler-ne més.

A I'espec'tacle hi van tindre una gran responsabilitat el
"cantaor" de Xltiva Pep Gimeno "Botifara", qui va
interpretar un dels sants de dol tradicionalr, acompanyat
de dos dels'ballaors" del Gnrp de DaÍs€s La Canasca. Tal
i com va rccordar, "el ball se solia fer a la mort d'alguna
criatura. L'rfltima vegada que es va sentir i ballat de forma
normal va ser I'any lgW al soterrar dnuna xiqueta de dos
anys de la Costera de nom Il'luminada''.

Miquel Gil va interprctar Tetesa, en honor del gmp i de
I'Ovidi Montllor. Git també va cantsf, alguna de les peces
més reconegudes dels seus daffers treballs, com L'Amor
és Déu en Barca, un tema fet sobre els versos del poeta
Enric Casassas al disc Orginic. També va toc¿r amb els

La Mukeranga
El moment més emotiu del concert arribi inh.U

interpreació de laMuixeranga, on lots els componeffis del
gn¡p van fer valdre la seua mpacitat per a reinterpretar un
dels t€mes més reconeguts de la mrisica d'an:el plenanent
valenciana. Acompanyades per música de piano, violoncel
i alhes instruments de vent,les dolgaines dol grup van
entu$iasmaf, els pcsents.

L$NIVERSITAT
,$AUME.$

lO( Aniversari Degolli conccrt

Amb la Col'hboracló dcr
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TNFORMACTÓ DOL(AINA r TABAL

INFORMACIO ESCOLA MUNICIPAL I}E
DOLqAINA I TABAL DE CASTBLLO

..ESTUI}IANT EL TABALET'O

la col.lecció "Estudiant la
,t . Dolgaina" de Xavier Richart
-' s'afegeixunnsutitol "Estudiant

. el tabalef ". Aquesta ilova
publicació és un treball nense

preceden8 que mcta de dcfinir i donar suport
a I'ensenyament del tabalet, instrument de
percussió valenciá que forma parella
inseparable de la dolgaina o xirimita en les
festes i tradicions valencianes" Esth estructurat

en tres parts: Is descripció de I'instrumert, la técnica
preliminar d'execr¡ció i un recull dels principals ritmes de

la nostra cultura tradicional. Es, per tant, un €ina

la música i
"Esrudiant el tabalet" - Rivera Editores I

www.riveramusica.eom

imprescindibleq atots aquells que vulguen
apendre a tocar i conéixer aquest instrument
en les nombroses escoles de dolgaira i tabalet
que existeixen en I'actualitat. En un nivell
més académic, també está destinat als
estudiants de I'assignatura de tabalet del grau
professional en I'especialitat de dolgaina al
conservatori. I també, molt recomanat per a
tots els professors i alumnes de I'especialitat
de percussié, perqué puguen valorar i apreriar

les Eadicions valencianes.

El Grup de "Dolqaines" va celebrar amb un concert en els Salesians els seus 20 anys de trajectória

MONUMANTAL ESPECTACLE DE LA DEGOTLÁ
El Grup de Dotgainers i Thbaleterr La Degolti va celebrar el seu vintt aniyersari amb un gran concert. ta dolgaina
va rrcr la prctagonista prineipal, per0 I'espectacle va anar molt més alli: un concert enorme que va comptar amb
la col.labor¡ció d'Al TallrMiquel Gil i Pep Gimeno ¡'El Botlfarra"

El Periódieo Ciudad de Alcoy (7112109) - P.G.

, Salesians d'Alcoi es

, va omplir per
' complet el dissabte

en I'espectacle que
tancava el programa de $anta
Cecf ia: la commemoració dels
20 anys del Grup de Dolgainers
i Tabaleters La Degollá.
S'anunciava com un gran
muntatge, un atractiu cartell
amb alguns dels més brillants
noms de la música valenciana, al costat d'un complet i
elaborat programa music¿l a cárrec dels propis mrlsics de
la *'colld'. No obstant aixb , el rnagne espectacle va superar
qual sevol expectativa.

Va arrencar amb Pep Gimenoo'*El Botifarra", que va
oferir una excel'lent mo$tra del cant tradicional de les
nosties comerques. Al costat d'ell, Miquel Cil, va fer gala
de la seua singular veu en un parell de temes. El ptiblic va
aplaudir agrait aquesta primera part, peú les ovacions

augmentarien en intensitat amb
els músics de La Degolli,
dirigits per Jordi $empere,
repassant un complicat i btillant
repe rtori amb obres de
Francisco Valor Llorens, Saül
Gómez Soler, Ángel Lluís
Fenando i B. Coulais Barratier.
El conjunt es va cortplementar
amb col'laboracions de nivell:
la soprano Natalie Karklelite,
el violoncel"lista Ausiás

Gisben, el jove cantor Mauro Castelló o la Coral de la
Capella de I'Assumpció de Castalla. Un grup de metall,
pianos, sintetiteadors, "sac de gemecs"... amdonint un gran
espectacle, que va culminar amb una colossal 'Muixeranga'o
i el públic posat en peus.

La festa va anibar a la seva apoteosis amb Al Tall cantant
els seus grans clAssics, com "Tio Canya" o "El cant dels
Maulets", un colofé de luxe a una vetllada que costari
oblidar.


