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NOU CURS, noves cares, nous reptes, noves ilusions

Aquest curs 2016/17 va començar prou mogut al Conservatori i, com ja haureu pogut 
observar, el canvi més gran ha estat a l’equip de professorat. Tots els professors i 
professores som nous i això ha suposat un extra als nervis inicials de la tornada a la feina 
tant pels alumnes com també per a nosaltres mateixos.

Habituats a tant de temps amb les mateixes persones, amb les seues maneres de fer, les 
seues manies i, en definitiva, a aquelles persones que els han vist créixer i donat els 
primers i valuosos ensenyaments, ara han d’acostumar-se a altres maneres, altres manies i, 
sí, altres ensenyaments que continuaran formant-los i acompanyant-los en la seua 
trajectòria musical. 

No s’ha de veure això només com a una dificultat, sinó també com un repte i una possibilitat 
d’explorar i conèixer nous punts de vista i obtenir altres valoracions amb la frescor i sort de 
poder partir des de zero.

És per això que des de l’equip docent treballem de valent per donar el millor de nosaltres i 
poder transmetre el millor que puguem i sabem els nostres coneixements amb la dignitat i 
responsabilitat que l’alumnat mereix i la qualitat que a la Institució se li ha d’exigir. Perquè 
estem convençuts que, a la fi, allò realment important són les persones i la musica i allò que 
ens mou són les ganes d’ensenyar.

Així que, com deia el poeta, que tinguem sort... i que tinguem un bon curs!

SANTA CECÍLIA, una jornada de música i festa

Al Conservatori de música, com cada any pel mes de Novembre celebràrem el dia de Santa 
Cecília, patrona de la música.
Aquest any les activitats programades combinaven dues de les coses que més ens 
agraden: la música i el joc. 
En la vessant musical, després d’una breu presentació en la que, simpàticament i 
històricament, volguérem reconstruir el mite de la nostra “Ceci”, comptàrem amb una 
audició dels diferents instruments (guitarra, flauta, piano...) on poguérem escoltar breus 
fragments de música escollits per a l’ocasió. Les dificultats eren diverses pel poc temps de 
curs en marxa (amb el que això suposa de poc temps per poder preparar les peces i més si 
sumem el procés d’adaptació al nou professorat al que estaven immersos els alumnes) i 
també per ser la primera audició que fèiem a l’institut (sonoritat, adequació de l’espai...). 
Una volta ja passada i, fent la vista enrere, podem assegurar que no estigué gens 
malament. L’enhorabona a tots els músics participants.
A la part lúdica, tinguérem un Trivial musical, a imitació del conegut joc de taula, preparat a 
tal efecte amb preguntes de diferents categories musicals on es feu necessari (i també ens 
jugà alguna que altra mala passada) l’ús de la tecnologia. Per equips, sota la conducció 
d’en Xavier Tur com al nostre Arturo Valls particular i l’animació d’uns rudimentaris cartells 
que ens ajudaren a muntar gresca, passàrem una bona estona de germanor entre tots 
plegats, grans i menuts fent festa. Com a recompensa, uns xecs-regal per a Musicasa que 
segur que els guanyadors sabran aprofitar.
Com que pensem que aquestes activitats complementàries i de convivència entre alumnes 
són fonamentals també per a la formació del músic, ja estem organitzant la següent 
activitat, però... això haureu d’esperar per llegir-ho al proper número.



ELS NOSTRES PROFES (Breu presentació)

Margalida Villalonga Noceras (Violí, Història de la Música i Coral d’Elementals):
Diu que és de Formentera, perquè li encanta, però en realitat és de Muro (Mallorca). Va estudiar 
violí al Conservatori Superior del Liceu i escultura a l’Escola Massana. Fa deu anys que és 
professora. Ja està a punt d’arribar als 30 i encara té esperances d’arribar al s.XXII.
És la Cap d’Estudis Adjunt i, per tant, la nostra ànima i representant a l’equip directiu del 
Conservatori.

Xavier Tur Torres (Guitarra i Música de Cambra):
Nascut a Eivissa, es forma als conservatoris Professional de les Illes Balears i al Superior “Joaquín 
Rodrigo” de València.
Ha treballat com a professor de música en  Instituts d'Ensenyament Secundari  públics i concertats 
d'Eivissa i com a professor de guitarra en els Conservatoris Professionals de  Música de Mallorca i 
d’Eivissa i Formentera.
La seua qualitat com a solista l’ha dut a actuar a València, Mallorca, Eivissa i Formentera i el seu 
esperit  col·laboratiu l’han fet participar en diverses formacions de música de cambra i col•lectives, 
tant del seu instrument com d’altres.
És la nostra veu al Consell Escolar.

Júlia Vicent Soriano (Piano):
És natural d’Alacant i titulada pel Conservatori Superior de Música de Canàries en l’especialitat de 
Pedagogia del Piano. 
Ha treballat com a professora de piano, pianista acompanyant, llenguatge musical i jardí musical a 
l’Escola de música “Santa Cecília” d’Agost (Alacant), Col·legi CEU Jesús María i “SCD Carolinas” 
d’Alacant”.
És el nostre gran suport en les audicions com  a pianista acompanyant.

Marta Torrens Seguí (Llenguatge Musical, Harmonia i Anàlisi):
Nascuda a Can Picafort (Mallorca), als 5 anys inicia els estudis musicals a l’Escola de Música de 
Santa Margalida on es forma com a pianista. Titulada Superior en Composició pel Conservatori 
Superior de Música de les Illes Balears. La seva completa formació i gust per la contemporaneïtat 
la fan estar sempre a l’avantguarda de l’actualitat musical. Des d’el 2002 desenvolupa la seva 
tasca docent com a professora de Piano i Llenguatge Musical a l’Escola de Música Miquel Tortell, 
on posteriorment també imparteix les assignatures d’Harmonia i Anàlisi. 

Catalina  Moll  Taltavull (Piano i Coral de Professionals):
Nascuda  a  Ciutadella  de  Menorca. Estudia a Menorca i al  Conservatori  Superior  de  les  Illes  
Balears. A més a més té el  grau professional  de  cant. Ha completat la seua formació amb 
nombrosos cursos de perfeccionament i un postgrau  de  pedagogia  del  piano a  l'acadèmia  
Musikeon a  València. 
Actua habitualment com a acompanyant  de cantants i corals  i en formacions de  música  de  
cambra. 
Ha  treballat  a  escoles i conservatoris de  música  de  Mallorca  i  Menorca  com  a  professora  de 
 llenguatge  musical  i piano i  aquí, a Formentera, és  professora  de  piano i  coral  dels alumnes 
de grau professional.

Ximo Estal Herrero (Flauta i Música de Cambra):
Valencianet que des que va estar aquí al curs 2008/2009 anhelava tornar. Titulat Superior a 
València i postgraduat a l’ESMUC de Barcelona, alterna les classes instrumentals amb la direcció 
de diferents formacions bandístiques a València.
Inquiet i voluntariós per natura fa de cronista ocasional.

AUDICIONS TRIMESTRALS: Les primeres... de moltes!

Entre els dies 12 i 14 de desembre tingueren lloc les audicions trimestrals. Com tot en 
aquest primer trimestre, carregades de canvis. El primer, l’escenari. Poc, per no dir gens, 
habituats a la sala d’audicions de l’institut, la “Jaume I”, per a les audicions dels diferents 
instruments, procuràrem introduir millores respecte a les audicions de Santa Cecília 
(entrada per la porta de darrere per no interferir en les interpretacions, projecció del 
programa per tal de no fer molt extenses les presentacions i, sobretot, puntualitat).
El segon dels canvis ha sigut la distribució en distints dies dels concerts. El primer dia 
gaudírem dels alumnes de guitarra (individual i col·lectiva) i també d’algun dels grups de 
música de cambra. Els alumnes de corda ens delitaren amb el repertori que han pogut 
preparar al llarg d’aquests mesos. Dimarts i tretze (mal dia per volar, o fer música, com més 
d’un pensaria) escoltàrem a les flautes, saxo, violins i també a la coral d’Ensenyaments 
Elementals. Les peces van ser molt entretingudes, creatives i de composició pròpia, i un 
petit recordatori a Leonard Cohen. Finalment, a la darrera de les audicions tinguérem als 
pianos i a un grup de cambra que, tecla rere tecla i nota rere nota, ens transportaren per les 
diferents músiques de Bach, Beethoven o Debussy). I novament una composició pròpia.....
En definitiva, tres dies de música i d’esforç tant en la preparació per part dels músics, com 
de muntatge per part dels professors que posaren un bon punt final al treball d’unes 
quantes setmanes.
I ara?
Doncs ara, i com que sabem que sempre es pot millorar, de cara a les properes ja estem 
treballant per fer-les més càlides i agradables, potser també en fer-les més variades, fins i 
tot en anunciar-les amb molt més temps perquè tots ens puguem reservar els dies a 
l’agenda i poder veure als nostres companys, amics i familiars... però del que no volem 
prescindir, públic, és de vosaltres, perquè sense vosaltres, aquestes audicions perden un 
poc de la seua essència. Així que ja ho sabeu, per al segon trimestre, no falleu, quants més 
siguem, millor!





UN NADAL PASSAT PER AIGUA

Les darreres pluges del mes de desembre ens han deixat una illa plena d'aigua i verdor, 
però també vingueren carregades d'activitat musical. Activitat nadalenca i que, 
malauradament, es va veure un poc condicionada pel temporal.
Com a plats forts tinguérem el concert de Nadal de la Coral formada per alumnes des de 
3er fins a 6é d'Ensenyaments Professionals i el concert de la col·lectiva de vent sota l'arbre 
de la plaça de Sant Francesc.
El concert Coral, realitzat a l'Església de St. Francesc, ens delità amb un variat repertori 
format per Lieds, Nadales i poemes musicats interpretats de molt bona manera pels seus 
set integrants (Júlia, Paula, Zoraida, Alejandro, Sergi, Miquel i Cesar) i conduits atentament 
per la seua professora na Catalina Moll.
Aquest concert, que havia de tenir un intercanvi amb els seus homòlegs d'Eivissa, hagué 
de comptar amb un Plan B ja que per diferents motius finalment no pogueren venir.
La solució la teníem a casa i no era altra que la col·lectiva de vent, que dies enrere havia 
hagut de suspendre la seua activitat amb motiu del temporal.
Les flautes (Ana, Caterina, Àngela) i el nostre saxo (Jaume) tocaren un seguit de nadales 
preparades per a l'ocasió i ben conegudes per tot el públic assistent.
En acabar el primer passe dins de l'Església, sortírem fora i, baix d'un para-sol cedit pel 
mercat nadalenc, mig protegits per l'Arbre, molt ben acompanyats per la gent i ben atapeïts 
amb complements propis d'aquestes dates, tornarem a interpretar les poques Nadales que 
la pluja ens deixà...i és que no era qüestió que ningú comencés les festes amb un refredat.
En definitiva, una agradable tarda musical per acomiadar aquesta primera i moguda 
avaluació.
Des de l'equip de professors/res que formem el Conservatori i des d'aquesta publicació, 
esperem que hageu tingut molt bones festes i us animem a començar amb força aquest 
segon trimestre.

ANEM PER FEINA!


