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ESPECTACULAR  PRESENTACIÓ  DEL  NOU  PROJECTE  DE
DOLÇ TAB JAZZ A ONDARA

Centenars  de persones  van assistir  a  la  magnífica  interpretació dels
nous temes del grup, que actualment està gravant el seu nou disc

Ondara, 07.05.14. Els amants de la música folk i el jazz van gaudir
dissabte passat a Ondara del concert presentació del nou projecte de Dolç
Tab Jazz, que va congregar a centenars de persones en l'Auditori Municipal
d'Ondara. Amb l'organització de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
d'Ondara i la col·laboració de la Diputació Provincial d’Alacant, el grup va
oferir una magnífica interpretació dels nous temes,  que actualment estan
gravant, per a presentar en breu  el seu nou disc. Cançons com “Mareta”,
“La manta al coll”, “No em volem cap”, o “el Tio Pep se'n va a Muro”;
totes elles amb el seu peculiar acompanyament rítmic de  jazz, van fer les
delícies del públic assistent. 

Josep  Alemany,  encapçalant  esta  agrupació,  va  delectar  als
espectadors amb unes magnífiques improvisacions de dolçaina, igual que
tots els seus companys de grup; Lolo García, Enrique Pedron, Isaac Martin,
Carlos Rubio, i Paco Cherro. El públic va aplaudir entusiasmat cada una de
les  peces  interpretades,  i  va  disfrutar  d'un  ambient  molt  agradable  que
només Dolç Tab Jazz pot crear. El nou projecte de l'agrupació aposta per
un maridatge més intemporal, recuperant peces populars i actualitzant-les
des del bagatge adquirit. 

Al  finalitzar  el  concert,  el  grup  tenia  preparada  una  sorpresa:
l'actuació  conjunta  amb  Vicent  Aparicio  “APA”  i  el  versaor  Josemi
Sánchez, que van protagonitzar una “Albà” fantàsticament adaptada al jazz.
En definitiva, en el concert, Dolç Tab  Jazz va demostrar que “torna amb
molta força, amb nous temes, nous membres, però sempre amb el seu estil
tan peculiar”. El públic va eixir molt satisfet i va felicitar al grup per la
seua magnífica actuació. 

El  Regidor  de  Cultura,  Vicent  Vives,  ha  expressat  “la  meua  més
sincera felicitació a tots els components de Dolç tab  Jazz”, afirmant que,
“com  sempre,  els  assistents  al  concert  vam  disfrutar  d'una  sentida
demostració en què van deixar patent que la seua passió per la música no
deixa indiferent a ningú, unint estils tan oposats com el  jazz i la música
tradicional, que només ells saben entremesclar d'esta manera, i creant unes
exquisides peces musicals, sobre una base rítmica tan trencada com és el
jazz,  però  al  mateix  temps,  reforçant  les  nostres  melodies,  sempre
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presents”. Vives ha volgut així mateix expressar un especial reconeixement
a l'ondarenc Josep Alemany, “alma mater” i membre fundador del grup, per
la seua “increïble tasca i dedicació a la música”, agraint “la seua constància
i el seu bon gust”. Finalment, el Regidor de Cultura ha desitjat a Dolç Tab
Jazz “que tinguen molt d'èxit en esta nova etapa amb el seu nou disc”.


