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DISFRESSES I MÚSICA

“Carnestoltes moltes voltes,
Nadal de mes en mes,

Pasqua totes les setmanes,
la Quaresma mai vingués” 

Diuen que el Carnestoltes és una exaltació de l’alegria, una oportunitat de deixar a banda 
les tristors i fer-ne fum, d’amagar-se sota un personatge que potser és completament 
antagònic a la nostra personalitat i, fins i tot una oportunitat de desobeir les normes 
aprofitant el camuflatge que hi portem, però sobretot, Carnestoltes és sinònim de Festa. I 
què seria d’una festa sense música?
El passat vint-i-u de febrer fou el dia escollit al Conservatori per a celebrar el nostre 
particular ball de disfresses. No fou una “masquerade” a la francesa, ni un “ballo in 
maschera” a l’italiana, sinó unes hores de convivència, tallers i somriures.
A les 17:00h, puntuals, començaven a arribar els primers personatges... una fantasma de 
l’òpera... una Antonia Vivaldi... una Bella (del musical la Bella i la bèstia)... unes artistes de 
cabaret... I poc a poc anaren aplegant-se en la Jaume I on les mestres Marta i Margalida 
havien preparat un elaborat taller de percussió corporal. Després d’explicar i compartir uns 
quants ritmes que tothom repetírem amb gust (i, tot sigui dit, amb major o menor destresa) 
donaren pas a la improvisació. En grups reduïts, amb uns breus conceptes a representar i 
la imaginació de les persones que formaven cada equip, es feren unes originals 
composicions percussives que deixaren fragments i coreografies molt interessants. 
Gràcies Margalida i Marta per aquell bon moment.
A continuació era el moment de la desfilada de disfresses. Pels passadissos de l’institut, i 
acompanyats de la música de la petita percussió i la flauta, ballàrem al ritme de “Brasil” i 
“Carnaval, carnaval”. La gresca i l’enrenou feren que més d’una persona sortís de classe 
per veure que estava passant. 
En tornar al lloc de partida tocava fer el “I Concurs e disfresses”. Amb la col·laboració d’un 
reputat jurat internacional, i el regidor de festes del Conservatori Jaume, els distints 
personatges posaren, i fins i tot ballaren, per a l’avaluació del tribunal. Els premis 
(embolicats en una enorme caixa sorpresa) foren per a un “vivalavida” tropical amb el seu 
ukelele i, després d’un renyit desempat, també per a “la dona de Mozart”. Tots dos foren 
coronats amb solemnitat davant dels aplaudiments de la resta de gent. Enhorabona als 
premiats i també a la resta de participants per la vostra col·laboració i ganes de passar-ho 
bé. I és que, com dèiem al principi...CARNESTOLTES MOLTES VOLTES!



CONCERT MONOGRÀFIC de J.S. BACH (22 de Març de 2017)

El passat 22 de març, diferents membres de l'alumnat de piano de l'aula d'extensió de 
Formentera participaren al concert monogràfic de J.S. Bach que tingué lloc a l'Auditori del 
Conservatori a Eivissa i interpretaren les següents obres:
Mar Moreno (4t EE): Preludi en Do menor núm. 6 de la sèrie III de “Petitss preludis i
fugues” BWV 999.

Agnès Yern (1r EP): Invenció en Si b Major núm. 14 BWV 785.
Mª Diana Munteanu (2n EP): Simfonia en Si menor núm. 15 BWV 801.
Sergi Navarro (5è EP): Preludi i fuga en Do menor núm. 2 II Vol. BWV 871.
Júlia Benivelli (6è EP): Preludi i fuga en Re Major núm. 5 II Vol. BWV 874
.
Tal i com indica la paraula “monografia” (Escrit sobre un punt especial d’història, de ciència, 
etc.), es tractava de fer una trobada per donar a conèixer i escoltar distintes formes 
musicals composades per a teclat per J.S.Bach. És per això que les persones participants, 
abans d’interpretar l’obra, feren la presentació del que tocarien.
Cal destacar l'exposició que na Ma Diana Munteanu féu de la Simfonia.

Fou una bona tarda de música on el nostre alumnat tingué l'oportunitat de conviure amb 
altres instrumentistes de la seva especialitat i oferir una bona mostra del que al llarg 
d'aquestos mesos han estat treballant.

“Sa petita Simfònica”... Estam d’enhorabona!

L’Orquestra infantil-Juvenil de les Illes Balears (“sa petita simfònica”, com l’han anomenat 
afectuosament) és un projecte sorgit des de l’OSIB (Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears) amb els objectius de fomentar la música simfònica entre els més joves, aprofundir 
en els coneixements musicals vivint en primera persona com funciona una gran orquestra i 
generar un marc de convivència entre la gran quantitat d’estudiants d’Escoles de música i 
Conservatoris de totes les illes. El projecte, llançat enguany per primera vegada està dirigit 
a joves d’entre onze i setze anys i formarà una orquestra amb una plantilla tancada de 110 
persones (36 violins, 18 violes, 12 cellos, 9 contrabaixos, 4 oboès, 8 trompes, 4 flautes, 4 
clarinets, 4 fagots, 4 trompetes, 6 trombons, 2 tubes i 6 percussionistes). 

Doncs bé, des del Conservatori hem de celebrar que l’alumna Malena Rogalski Ferrer, 
després d’haver passat el procés de sel·lecció (entre les més de 270 gravacions que va 
rebre l’organització de 36 Escoles de música i Conservatoris diferents) formarà part de 
l’orquestra i serà la representant de Formentera en aquest projecte que tindrà com a premi 
un encontre i concert final en les instal·lacions de “La Victòria” a l’Alcúdia. Per davant hi ha 
ara una gran feina d’assajos i treball personal abans de la posada en comú, així 
que...molts ànims!

D’igual manera, també volem felicitar i traslladar l’enhorabona de l’organització per la 
gravació enviada a Ana Ribes Carrasco per la seua participació al procés i, tot i que no hi 
ha hagut sort aquest cop, de ben segur que amb el seu saber fer i treballant amb il·lusió 
ho aconseguirà en futures edicions.

El talent musical de l’alumnat de Formentera i la matèria prima que tenim per modelar i 
potenciar entre les nostres mans ha quedat palesa. Però, com deia Beethoven, el talent no 
és més que el 2% del geni... l’altre 98%, ho podeu endevinar, és un constant i perseverant 
treball. Així que... “Estam d’enhorabona, però continuam treballant amb força!”

FORMENTERA PRESENT AL “NOVENARI”

El “Novenari al Santíssim Crist del Cementiri” és una celebració que anualment ofereix a 
Eivissa, i en temps de Quaresma, la Confraria del mateix nom. Aquesta celebració que ve 
fent-se des del s.XVI al “Convent” o Església de St. Domènec d’Eivissa consta d’una sèrie 
de misses en honor al Crist, acompanyada de concerts i clausurada per una solemne 
processó.
Doncs bé, com tots els anys, el Conservatori d’Eivissa i Formentera ha aportat la seua 
col·laboració als actes posant la part musical i, enguany particularment, ha comptat amb 
una gran presència d’alumnat i professorat de l’aula d’extensió de Formentera. Val a dir 
que la participació en aquesta festa aporta la possibilitat única de poder tocar un orgue 
(en bon estat) dels pocs que ja hi ha a l’illa.
Les persones participants per part de Formentera foren en César Fernández (27 de març) 
que, tot i ser guitarrista, tocà a l’orgue peces de Bach, Beethoven i Burgmüller. Na Maria 
Diana Munteanu (31 de març), que també a l’orgue feu sonar obres de Bach, Beethoven i 
Chopin. Finalment les professores Catalina Moll, Júlia Vicent i Roser Torres (aquesta 
darrera d’Eivissa) el dia 1 d’abril interpretaren, en una formació de cant amb 
acompanyament d’orgue, composicions de Bach, Haendel i Schubert.
Una ocasió més en què l’aula de Formentera ha volgut donar-se a veure i refermar el seu 
caràcter participatiu. Moltes gràcies a les persones participants. 



amb A de dona

L’associació Espai dones de Formentera convida al Conservatori a unir-se a la seva lluita.

L’espai dones és una entitat d’acció social dedicada a la promoció de la igualtat entre dones i 
homes i a la prevenció de la violència contra les dones. Tot tipus de nomenclatures etiqueten 
aquesta violència: violència de gènere, violència masclista, violència sexista, violència 
domèstica, violència familiar, violència afectiva... Són massa els adjectius i pocs els dejectius.

Durant aquest curs, el Conservatori ha participat en les dues fites principals organitzades per 
l’associació. Dia 25 de novembre, la professora Margalida Villalonga tocà el violí durant l’acte 
del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. I dia 8 de març, en 
motiu del Dia de la dona, l’alumna de flauta Ana Ribes i l’alumne de guitarra César Fernández, 
amb el suport del professor Xavier Tur, oferiren música en directe a la plaça de St Francesc. 
Fins i tot la premsa se n’ha fet ressò!

AUDICIONS DEL SEGON TRIMESTRE: seguim fent música!

Els dies 3 i 5 d’abril tingueren lloc les audicions del primer trimestre. En aquesta ocasió, es 
plantejaren com a dues úniques audicions més extenses en duració per tal d’agrupar a més 
gent i acollir també a més públic.
El primer dia, ja amb tot “l’auditori” preparat, fou el torn dels pianos, flautes, col·lectiva de vent 
i un grup de música de cambra. Per ordre ascendent de curs i amb un programa ple de 
sorpreses (ja que les persones participants no sabien en quin ordre actuarien) anaren 
passant i oferint les bones interpretacions. Com sempre, nervis, concentració i sentiments 
bullien i planejaven per la sala. El caliu del públic féu que passàrem una bona tarda de 
música.

El segon dia, l'audició corria a càrrec de violins i guitarres (individuals i col·lectives, així com 
també dels grups de cambra restants. Després dels minuts de cortesia deixats perquè tothom 
prengués seient i també per poder fer la “foto de família”, el concert va començar amb un 
format semblant a la de dilluns, això sí, amb una duració menor i poguérem gaudir, de principi 
a fi, d'entretingudes i variades obres.

Com ja anunciàvem al primer trimestre, si hi ha alguna cosa que ens mou, és l’esperit i l’ànim 
de millorar dia a dia. És per això, que per poder millorar la qualitat de les audicions i la 
comoditat del públic assistent, s’ha passat una enquesta anònima per escoltar la vostra veu. 
Vagin per davant, no només les gràcies per la vostra aportació i les vostres idees, sinó també 
les gràcies per la vostra assistència a aquestes audicions, ja que l’èxit, amb vosaltres, està 
més que assegurat.




