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ENCETEM EL NOU CURS

Uep! Com va? (crec que he de deixar de veure tant l’IB3...)

Com ha anat l’estiu? Espere i desitge de tot cor que, per als qui heu tingut 
vacances, les hageu gaudit al màxim i, per als qui heu tingut feina que hageu fet 
molts de sous.

Han passat ja tres mesos (i què ràpid han passat) des que ens diguérem adéu i 
ara ja toca tornar a començar. Hem descansat i recarregat les piles. Estem 
preparats per enfrontar-se a tot el que se’ns ve per davant i això, a principi de 
curs i a Formentera, ja sabeu que significa canvis.

Els més visibles, òbviament, són els que trobem al professorat. Com ja sabeu, 
després de dos anys d’intensa feina i dedicació, na Margalida ja no és amb 
nosaltres (no ha marxat molt lluny, però. Encara la podem veure pels 
passadissos de l’IES com a profe de música i li enviem molts ànims per a 
aquesta nova etapa). En el seu lloc, les funcions de Cap d’estudis adjunt les farà 
Ximo Estal (professor de flauta) i les classes de violí estaran a càrrec de n’Alba 
Conde. 

També tenim cares noves a Llenguatge musical i Cor (benvinguda, Isabel) i no 
tan noves a piano (ens alegrem molt de retrobar-te, Catalina).

En última instància, i de manera provisional fins que n’Ivan estigui a tope 
(recupera’t prompte, company!) les classes de guitarra estaran sota la tutela de 
n’Àngels Cabot a la que també volem donar una càlida benvinguda i n’estem 
convençuts que farà una gran feina en el temps que estigui amb nosaltres.

Pel demés, i com deia la cançó, La vida sigue iguaaaaal i esperem que estigueu 
amb força i motivació perquè el que sí que no ha canviat són les nostres ganes 
de fer feina i continuar ajudant-vos i ensenyant-vos tant com puguem i ens 
deixeu. Així que fem un compte enrere: 3..., 2..., 1...

COMENCEM!



UNA ALUMNA... DE PREMI!

A L’aula d’extensió de Formentera sempre ens alegrem molt quan al nostre 
alumnat li van bé les coses. Com diria l’emèrit «nos llena de orgullo i 
satisfacción» veure com es reconeix el seu esforç i les seues qualitats i més 
quan moltes vegades arrosseguem un sentiment un poc derrotista de «A 
Formentera mai no ens toca res». 

Doncs bé, ara ja ho podem dir amb el cap ben alt: SÍ QUE ENS TOCA! I no 
només per sort (com l’any passat un pessic de la grossa de nadal), sinó per 
mereixement propi, per treball i per obstinació.

És per això que volem felicitar públicament i amb molt d’entusiasme a na 
Maria Neus Boned Escanellas per haver obtingut el PRIMER PREMI als 
Premis extraordinaris de fi de grau (als quals opta l’alumnat que ha obtingut 
una qualificació d’excel·lent a l’instrument) que es celebraren en Eivissa el 
passat dènou de novembre. 

Des d’aquestes línies volem també encoratjar-la a seguir igual, i no només a 
ella, sinó a tot l’alumnat, perquè si ens marquem un objectiu i anem a per ell 
amb constància i determinació, tot és possible. Ja ho deia el poeta... Yes, We 
can!

SANTA CECÍLIA: Festa i... MOLTA MÚSICA!

Si us diguem que al Conservatori ens agrada molt la música no us descobrim 
res de nou, però si a més, us diguem que ens agrada molt fer festa... Doncs 
tampoc és novetat!

I és que... Què és fer festa? Fer festa és aplegar-se, és ballar, és afalagar-se i 
és fer activitat (No creieu que m’ho he inventat, totes aquests significats els 
podeu trobar al DIEC) i de totes eixes coses en sabem molt qui fem música.
 
Ho sabem perquè per les nostres venes corre un punt d’hiperactivitat barrejada 
amb una bona dosi de ganes de conviure i un bocí ben sobrat d’art i, quan totes 
aquestes coses s’ajunten i, a més, tenim una bona excusa (com és el dia de la 
nostra «patrona assignada»), doncs no podem fer altra cosa que celebrar-ho.

I això és el que férem el proppassat vint de novembre. Avançant-nos dos dies a 
la «data oficial», aquell dimarts ens citàvem d’hora a l’IES Marc Ferrer per 
començar  una tarda diferent.

En primer lloc, assistírem al «I Concurs Internacional, Mundial i Espacial 
d’interpretació» on l’alumnat participant interpretà les peces que serien 
intensament analitzades i avaluades per un Tribunal Qualificador ben 
Professional. Hem de dir que tots estigueren fantàstics (i per això tots tingueren 
premi) i el jurat? Doncs també estigué genial! Enhorabona a Pablo Wenham 
(violí) per haver obtingut el primer premi del tribunal.

Quasi sense temps per a respirar, enllaçarem amb els «jocs musicals». Dividits 
en grups, anàrem passant per les diferents sales on poguérem passar-s’ho 
d’allò més bé amb un dòmino i un bingo musicals, un «gestos» (per endevinar 
cançons amb mímica) i un «Qui o què» (com el «quién és quién», però en 
versió compositors i instruments).

No podia faltar un bon berenar per a recobrar energia i, gràcies a les famílies 
que aportaren cadascuna alguna cosa, omplírem el pap i quedàrem plens amb 
totes aquelles delícies (encara se’m fa la boca aigua recordant les coques 
dolces i salades).

Per últim, tots plegats (com no podia ser d’altra manera) marxàrem cap a 
l’església de Sant Francesc on, abrigallats pel públic assistent, les col·lectives 
de corda, vent i corda, guitarra, banda, conjunt coral d’elemental i algunes 
actuacions individuals (flauta, guitarra i piano) ens delitaren i posaren un punt i 
final com Déu... perdó!... com Santa Cecília mana.



Gràcies a totes les persones que ens acompanyàreu i ajudàreu a fer d’aquest 
un dia especial.

Diversos moments de la intensa 
tarda.

Esquerra: El TRIBUNAL

Tot el públic escoltà atentament i guardà 
el respecte que l’ocasió mereixia.

Finalment hi hagué una gran explosió 
d’alegria.

Dreta: Actuació d’un dels concursants.
Baix: Foto de TOTS els guardons.



La primera projecció «Fantasia 1940» tingué lloc el 16 de 
novembre i ens serví per veure com Disney havia plasmat 
gràficament un bon grapat d’obres conegudíssimes de la 
música clàssica i també per posar a prova el nostre anglès. Si 
voleu passar una bona estona, us esperem els divendres que 
toqui a les 19:30h. 

                               NO OBLIDEU LES CRISPETES.

El cinema ha arribat al Conservatori en forma de 
Cicle de pel·lícules de temàtica musical. Sota el 
paraigua de la marca F-Art (per la nota Fa en 
anglès i per ser el setè art), podrem gaudir 
quinzenalment de la projecció de curts o 

llargmetratges que tinguen una relació amb la música i que intentaran complementar la 
formació i coneixements del nostre alumnat.

Amb un format de cine-fòrum, debatrem i aprendrem sobre compositors, conseqüències 
i possibilitats de dedicar-se a la música, música d’altres llocs i estils... I tot això, ben 
còmodes a la sala Jaume I de l’IES Marc Ferrer. La pel·lícula serà anunciada amb 
antelació al tauler d’anuncis i sempre estaran obertes a l’alumnat i famílies.

CAL QUE NEIXIN FLORS A CADA INSTANT

Mai sabrem on poden trobar-se el Mozart o la Clara Wieck del futur; tampoc hi ha una 
recepta màgica que faci que tothom vulgui aprendre música, fins i tot, molts dels qui ho 
fan, abandonen pel camí... Del que sí estem segurs és que la música és una part 
important per a la persona i per a l’esperit i, que la millor manera d’estimar-la és VIURE-
LA.

Doncs amb aquesta intenció de transmetre i fer viure la música que sabem fer, 
assistírem convidats a l’escoleta «Des Camí vell» per participar de les activitats 
programades en la setmana de la música que havíen organitzat. Carregats de flauta i 
violí ens enfrontàrem, potser, al públic més exigent que existeix: els nins de zero a tres 
anys. Després de la lògica rebuda de dubte («Qui serà aquesta gent gran?») i 
expectació («Què han vingut a fer aquí?») a poc a poc en anàrem coneixent i, gràcies 
al sol que va lluir durant el matí i al caliu de les mestres, entràrem en calor i poguérem 
cantar, ballar  i fer partícips i protagonistes a les classes dels Solets i dels Cuquets.

La veritat és que ho passàrem d’allò més bé en aquella estona i esperem que els nins i 
les nines també i, qui sap? Potser d’aquí un temps els trobem a les grans sales de 
concerts d’arreu del món... estigueu-ne ben atents i no deixeu mai d’ajudar-los a viure 
la música perquè, com deia en Llach: Cal que neixin flors a cada instant.

F-ART: Comencen les projeccions

Llums... Càmera... ACCIÓ!

ANEM A TOCAR A L’ARBRE: Fum, fum, fum

Sortir de l’aula per desempolsegar-se sempre està bé. Si, a més a més és per a 
alegrar els carrers amb música, encara està millor. I si ho fem en un entorn preparat 
per a l’ocasió és... Fantàstic!

Doncs això és el que férem el dia 17 de desembre. Per tercer any consecutiu, la 
col·lectiva de flauta i corda de 3er i 4rt d’Elemental i també la col·lectiva de corda de 
1r  i 2n d’Elemental ens desplaçàrem fins la plaça de St. Francesc per visitar l’arbre i 
tocar sota la seua protecció. I com cada any haguérem de bregar contra el fred, però 
enguany, per sort, el vent i la pluja ens respectaren.

Això sí, com sempre, el caliu del públic que ens acompanyà ens ajudà a poder dur 
endavant aquesta activitat que tantes anècdotes ens deixa.

Si res no ens ho impedeix, l’any que ve TORNAREM!

SOM POCS... PERÒ FAMOSOS!

Si aquests dies de Nadal poseu la televisió, potser us dureu una sorpresa i trobareu 
cares conegudes. No em referesc al Richard Gere, no... estic parlant de l’alumnat de 
la classe de Conjunt Coral Elemental que, amb les seues meravelloses veus 
estigueren ambientant un programa que l’IB3 va estar gravant a l’illa.

Aquest programa, tot i que es gravà el passat vint-i-nou de novembre, s’emetrà per 
nadal dins de la programació que la cadena prepara per a eixes dates.

Si finalment els veieu, i els reconeixeu pel carrer, demaneu-los un autògraf perquè, 
possiblement, en un futur valdrà milions.



SETMANA INTENSA D’AUDICIONS... I BON NADAL!

Els exàmens acabats i ja tot decidit. Els torrons ens esperen i també les 
vacances. Un trimestre ja? Doncs sí, el temps s’esmuny i passa quasi sense 
adonar-nos-en.

Però abans de tot això hem tingut una setmana d’allò més completa i ben 
farcida de música.

El dilluns, per a no perdre el costum, violins i flautes, individualment i en conjunt, 
sempre en harmonia i amb l’acompanyament de n’Anabel Márquez. El públic, 
ben atent i calentet a l’Aulitori, veié desfilar petits i grans i escoltà les melodies 
que sortiren, nota rere nota, dels seus instruments.

Dimarts era el torn dels pianos, el grup més nombrós. A la mateixa sala del dia 
anterior, una cavalcada de dits anaren desfilant i lliscant sobre un camí de 
tecles blanques i negres, mentre els assistents, embadalits, ens deixàvem 
endur amb el seu repertori.

Dimecres és sinònim de guitarra. I aquí a Formentera n’hi ha moltes i molt 
bones. Què em digueu si no de l’espectacle que ens oferiren? Cal destacar 
l’actuació d’en Miquel Tur i n’Àlex Verdera que posaren sobre el faristol part del 
repertori que duran a les proves d’accés als Ensenyaments Superiors.

Finalment, el divendres a l’església, era el torn dels grups de Coral i Música de 
Cambra.  Piazzola, Schumann, Carulli, música senegalesa, espanyola i, com 
no? Nadales.

Perquè ja és el temps de gaudir d’uns dies de descans, de tornar a recobrar la 
il·lusió dels nins i d’omplir de llum i festa cada racó. Així que, feu bonda i...

BON NADAL!



MANACIONS

Acabem amb una de les nostres seccions preferides. És aquella en la que us 
deixem uns quants suggeriments per poder omplir les vostres estones lliures 
en aquests dies de descans i vacances. Vídeos, àudios, quadres... Tot té 
cabuda en aquest petit racó de revista.

En primer lloc n’Àngels ens dona dues opcions ben diferents:

- Suite brasilera d’Heitor Villa-lobos
https://www.youtube.com/watch?v=04oKJAy9-X4 

- Preludi n.2 de J.S. Bach interpretat per guitarra amb la tècnica del tapping.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPFG33lMBKo

N’Anabel ens proposa el quintet de corda i piano Die Forelle de F. Schubert.
https://www.youtube.com/watch?v=g3k81__bwrM 

N’Isabel planteja la pel·lícula «Los chicos del Coro» dirigida per Christophe 
Barratier.

https://www.youtube.com/watch?v=JVbGlLNWyhY 

Na Carme ens descobreix «Ludvig van» de Mauricio Kagel, una divertida 
paròdia sobre la Sonata Waldstein del famós compositor alemany.

https://www.youtube.com/watch?v=_-KoEofNim4 

N’Alba ens ofereix la famosa obra «4:33» de John Cage on poder reflexionar 
sobre el paper de la música contemporània.

https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4 

I per últim, en aquestes dates de tant de consum, «amics invisibles» i regals, 
segur que podem trobar una altra manera de fer les coses i donar una 
segona vida a objectes que mai imaginaríem... Per això, la recomanació d’en 
Ximo és:

- «Desinstrumentados, la magia de los instrumentos insólitos».
https://www.youtube.com/watch?v=eFZWY685T74 

- «Vibra-tó, en la Aventura del Saber».
https://www.youtube.com/watch?v=FwZEwywHJuU

Sigueu bons al·lots i al·lotes, gaudiu i feu bonda. Menjau, rigueu, cantau...
Que el 2019 comenci amb MOLTA I BONA MÚSICA!
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