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Amb molta il·lusió començam aquesta singladura, esperant que a partir d'ara siguem
sempre fidels a la cita, i que tots els lectors que s'acostin a aquesta publicació, siguin
partícips de tot allò que esdevé en la nostra Escola i puguin viure-ho igual que l'hem
viscut nosaltres.
Volem que reviscolau amb nosaltres, "reviscola't " t'invita a activar-te, a moure't cap
a les vessants creatives i artístiques, a explorar i descobrir tantes i tantes coses que
estan esperant sortir fora d'un mateix.
Aquest número gira en gran part en torn a la celebració al llarg del 2010 del 75è
aniversari del nostre centre. Es varen realitzar un seguit d'activitats adreçades a
commemorar tal esdeveniment, que hem intentat recollir de la forma més fidel i
objectiva possible. La resta de continguts fan referència a altres activitats i actes que
també formen part del dia a dia i la dinàmica pròpia d'un centre educatiu (fires,
xerrades, treballs d'alumnes, informació diversa...).
Esperam que us agradi i que ens tornam a veure en el següent número amb més
continguts si cal, i millorant tot allò susceptible de ser-ho.
Volem agrair a tota la gent que ha participat i col·laborat d'una manera o d'altra, tant
en la confecció pròpiament dita de la revista, com en la realització i concreció dels
esdeveniments i actes dels quals ens hem nodrit a l'hora de realitzar-la. Per no
cometre omissions no nomenaré ningú, en canvi diré. Gràcies a tota la comunitat
educativa!
No voldria acomiadar-me fins al proper número sense retre homenatge a Joan
Josep Torres Riera, Director de l'Escola entre 1991-2010, i dedicar aquest número en
memòria seva.
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IN MEMORIAM

El passat 16 de Setembre de 2010, ens deixà En Joan Josep Torres
Riera, Director de l'Escola d'Art des de l'any 1991.
La notícia deixà tota la comunitat educativa commocionada, per la
rapidesa en que la malaltia que patia va desencadenar els esdeveniments.
Se'n va "l'alma mater" de l'Escola durant tants d'anys. L'empenta que
deixa és ben ampla, ben llarga i ben fonda, i tots els que hem compartit
amb ell el dia a dia en la feina, no més tenim que bones paraules, bons
records i un sentiment de gratitud per fer-nos respirar un aire tant
saludable i fresc tots els dies.
Persona sincera, senzilla, tranquil·la, afable, amb seny...com les persones
"d'abans", de tota la vida, amb aquesta saviesa interior fruit de recollir poc a
poc tot allò que ens aporten les vivències i el pas del temps, assimilar-ho,
comprendre-ho i deixar que flueixi tot sol. Ens deixa una bona persona i un
bon amic, un amic de veritat.
Segur que tu no ens oblides. Nosaltres tampoc t'oblidarem.
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(Amb la intenció de ser rigorosos i no cometre cap omissió - encara que el text siga un poc extens-,
volem donar a conèixer la història del nostre centre al lector, i quina millor font que la de la
Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera...)

Escola d’Art d’Eivissa:
La necessitat d’aconseguir mà d’obra qualificada va fer que a final dels anys vint es
plantejàs a la premsa local, la possibilitat de crear una escola industrial per a obrers,
sostenguda amb fons municipals; el 1928 es demanà obertament la creació d’una
escola d’arts i oficis. Finalment, el mes de febrer de 1935, el Ministeri d’Instrucció
Pública autoritzà la creació de l’Escola d’Arts i Oficis Artístics d’Eivissa, cosa que
constituí un dels grans encerts de la Segona República a les Pitiüses en matèria
educativa. L’entrada en funcionament d’aquest centre docent originà fortes
expectatives en la societat eivissenca. D’aquesta escola han sortit, junt amb un bon
nombre de fusters i ferrers altament qualificats, els més notables artistes eivissencs de
la segona meitat del segle XX. En contra de la tendència habitual a les Pitiüses
d’instal·lar els centres docents a locals llogats o municipals, s’aprovà la construcció
d’un edifici de nova planta.
L’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola Graduada, que s’edificaren durant la Segona
República, foren les dues primeres construccions escolars d’una certa importància. Els
treballs avançaren ràpidament, gràcies a una partida de cinquanta mil pessetes dels
pressupostos de l’Estat. Durant la construcció del centre, l’escola s’ubicà a l’antic
edifici conventual dels pares dominics, compartint aules amb l’Institut Nacional de
Batxillerat. El 1936, el nou edifici estava a punt d’inaugurar-se quan esclatà la Guerra
Civil; l’immoble fou ocupat per l’exèrcit que l’utilitzà com a jutjat militar, presó...
L’Escola d’Arts i Oficis no tengué més remei que romandre al seu emplaçament
provisional, amb tots els entrebancs que això implicava; un dels més greus consistia
que els tallers de fusteria i forja artística s’havien d’impartir als tallers particulars dels
mestres, concretament els primers a la fusteria Molina i els segons a la ferreria
Campanitx. Acabada la guerra, el director del centre, Josep Zornoza Bernabeu,
considerà que reclamar directament l’edifici podia ser mal interpretat per les autoritats
militars, per la qual cosa es limità a sol·licitar la utilització dels locals situats al seu
costat. Davant del mutisme d’aquestes autoritats, l’actitud del director es tornà cada
vegada més agosarada, i no perdé cap ocasió per demanar la seua devolució.
Finalment, l’1 d’abril de 1947, l’exèrcit tornà l’edifici a l’Escola, que s’hi instal·là de
manera immediata; el pressupost per reparar els desperfectes provocats pel llarg
període d’ocupació ascendí a setanta-cinc mil pessetes, que el mes d’octubre de 1951
encara no s’havien pagat.
A causa de l’increment de matrícula que havia experimentat el centre, el 1949
l’Ajuntament inicià les gestions per a l’adquisició d’un solar limítrof amb els tallers. La
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dècada dels cinquanta, s’aixecà el segon pis, fet de maçoneria i marès i, la dels
seixanta, el tercer i darrer, construït amb materials molt lleugers. La dècada dels
vuitanta, va haver de compartir l’edifici amb el Centre de Professors (CEP), fet que
originà algunes dificultats, ja que era impossible que funcionassin, al mateix temps, els
tallers de l’Escola i la biblioteca del CEP. A mitjan dècada del noranta, una rehabilitació
poc afortunada ocasionà el debilitament de les estructures, per la qual cosa
s’aconsellà el trasllat de la seu a les instal·lacions del que havia estat centre
d’educació especial de Can Sifre (Sant Jordi), on roman a principi del segle XXI.

Pel que fa al seu finançament, en principi i provisionalment, l’Escola depenia de
l’Ajuntament. Els ingressos del centre eren escassos, a causa, per una part, de la
debilitat econòmica del municipi eivissenc, i per l’altra, perquè l’Estat tan sols hi
contribuïa amb una petita subvenció anual, que no era suficient per cobrir els havers
del professorat. Arran de la intervenció de l’alcalde i procurador a Corts pels municipis
de Balears Cèsar Puget Riquer , el Ministeri d’Educació Nacional augmentà, a partir
del curs 1946-47, la subvenció destinada al centre, que passà de les dinou mil
pessetes del curs anterior a setanta-cinc mil sis-centes; des d’aquell moment, els
problemes econòmics començaren a ser menys preocupants. L’increment del
pressupost permeté l’adquisició gradual de les màquines i les ferramentes necessàries
per als tallers de forja i fusteria, que fins aleshores funcionaven als locals particulars
dels professors corresponents. Per tal de revitalitzar i dotar de prestigi la formació
professional espanyola, que s’aferrava a velles rutines, es resistia a trencar amb el
passat i vivia d’esquena a la nova realitat socioeconòmica del país, el Ministeri
d’Educació Nacional creà el 1945 l’Assemblea Nacional de Formació Professional
Obrera, que realitzà una crítica constructiva, en un intent de modernitzar la formació
professional i apropar-la a les línies d’acció educativa que se seguien a altres països
europeus. El centre eivissenc, com totes les escoles d’Arts i Oficis de l’època, es
regulava pel Reial decret de 16 de desembre de 1910, que reorganitzà les
ensenyances d’Arts i Indústries. La finalitat d’aquestos centres docents era la de
proporcionar a la classe treballadora els coneixements científics i artístics, que
constituïen el fonament de les indústries i les arts manuals. En el seu article tercer
establí les assignatures i tallers, tant de caràcter general com d’ampliació, que es
cursarien a les escoles d’arts i oficis artístics. Les ensenyances comprenien, en
general, classes de gramàtica castellana i cal·ligrafia, aritmètica i geometria,
pràctiques i elements de construcció, elements de mecànica, física i química, dibuix
lineal i artístic, modelatge i buidatge i elements d’història de l’art. El Reial decret
preveia, així mateix, que a cada escola existissin tallers de les professions amb majors
expectatives d’ocupació per a cada localitat.
Pel que fa a la pràctica educativa, cal destacar la tasca desenvolupada als diversos
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tallers del centre que tengueren, des d’un principi, un caire eminentment pràctic. Al
taller de fusteria artística, es fabricà el mobiliari destinat al despatx de l’alcalde, sala
de comissions, saló de sessions i galeria de fills il·lustres de l’Ajuntament d’Eivissa,
així com tots els mobles destinats a la sala de professors, biblioteca i direcció del
centre. Les produccions d’aquest taller destacaren per la seua qualitat i bellesa. Al
taller de forja artística, es realitzaren molts treballs d’alta qualitat destinats a
l’Ajuntament d’Eivissa i a la pròpia Escola. A principi del segle XXI aquestos dos tallers
continuen mantenint viu l’esperit inicial de l’Escola, fabricant moderns mobles i estris
de caire funcional. Els tallers de tall i confecció i brodats i randa comptaren amb un
elevat nombre d’alumnes a causa de la forta demanda de professionals qualificades
que experimentà l’illa al llarg de diverses dècades. A l’etapa franquista, fabricants de
Catalunya trobaven a Eivissa mà d’obra barata i dòcil que realitzava un treball d’una
gran qualitat; les dones treballaven a comissió, acceptant duríssimes condicions
laborals a canvi d’un salari exigu.

El taller de mestre d’aixa començà a funcionar de manera experimental el curs 194647. Es creà perquè els constructors de vaixells començaven a ser escassos i d’edat
avançada, cosa que implicava que una de les principals activitats econòmiques de l’illa
estigués a punt de desaparèixer. En aquest taller es confeccionaren maquetes de
vaixells, entre les quals destaca la d’un motoveler de quatre-centes tones, dotat de
tres pals, construït d’acord amb les normes tradicionals de les drassanes eivissenques
i que es conserva a l’Ajuntament d’Eivissa. La manca d’oferta laboral va provocar que,
a partir del curs 1963-64, s’abandonassin aquestos estudis.
Les exposicions de final de curs constituïren una de les eines més eficaces per
donar prestigi a l’Escola i aconseguir més alumnat; a les diferents convocatòries hi
acudien les principals autoritats de l’illa i nombrós públic en general; durant l’etapa en
què el centre estigué ubicat a l’antic edifici conventual dels pares dominics, se
celebraren als salons de la Societat Cultura i Artística Ebusus. A partir del curs 194647, tengueren lloc al propi centre. Els concursos eren habituals a la pràctica educativa
franquista; es fomentava la competència entre l’alumnat i les escoles per tal de
millorar els resultats acadèmics.
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Els alumnes eivissencs guanyaren nombrosos premis, tant a les fases provincials,
com a les nacionals i internacionals, fet que posa de relleu l’alta qualitat de
l’ensenyament que s’aconseguí al centre. El 1950 es crearen l’escola preparatòria per
a l’ingrés al centre, destinada a alumnat d’entre vuit i dotze anys, dirigida per Rafel
Zornoza Bernabeu, i la llar de l’aprenent, on es realitzaren algunes activitats de caire
esportiu, cultural i recreatiu. El Decret de 24 de juliol de 1963 que reglamentà els
estudis regulars de les escoles d’Arts i Oficis modificà lleugerament la denominació
d’aquestos centres; per destacar el caràcter aplicat de les arts i oficis que s’hi
cursaven passaren a anomenar-se Escoles d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.
L’esmentat Decret, tot i mantenir la llibertat de què gaudia l’alumnat de poder-se
matricular en les assignatures i tallers que més s’adaptaven a la seua vocació i temps
disponible després de la feina, establí, amb caràcter general, unes seccions dins del
quadre d’ensenyances fixat per l’ordenació vigent, formades per determinats cursos i
tallers, que amb caire obligatori havien de seguir els alumnes que aspirassin a obtenir
el títol de graduat en arts aplicades. Els estudis s’estructuraren en tres cursos comuns
i dos d’especialització per a cada una de les quatre seccions establertes; per obtenir el
títol de l’especialitat corresponent era preceptiu superar un examen de revàlida. Els
anys seixanta, el centre va entrar en un període d’esplendor, coincidint amb una etapa
de fort creixement de l’economia espanyola. Els estudis d’ebenisteria i forja artística
s’ampliaren amb noves especialitats el 1963, quan es crearen amb validesa
acadèmica oficial les de modelatge i buidatge, brodat i randa, i tall i confecció. El 1966
s’hi afegiren les de delineació artística, calçat i serralleria artística. El saló d’actes
esdevengué una peça clau; s’utilitzà per a tot tipus d’esdeveniments de caire cultural:
conferències, concerts, representacions teatrals, homenatges a personatges
il·lustres...
Amb això, aquest centre ha contribuït de manera decisiva a dinamitzar la vida cultural
de la societat eivissenca. Fou en aquells anys, quan començà la col·laboració amb la
companyia teatral de Pedro Cañestro Torres (Grup de Teatre Experimental de l’Escola
d’Arts Aplicades i Oficis Artístics ). Una part dels actors eren alumnes del centre i
també s’encarregaven de construir els decorats. L’Escola els cedia el saló d’actes per
a assajos i representacions. Arran de la Llei general d’educació (1970) es promulgà un
nou pla d’estudis regulars, que permeté obtenir el títol de graduat en arts aplicades, en
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les especialitats de brodats i randes, cartellisme, decoració, delineació artística,
ebenisteria artística, forja artística, serralleria artística i tall i confecció. Amb la
promulgació de la LOGSE (1990), el centre adquirí la denominació d’Escola d’Art
d’Eivissa i passà a impartir dos tipus d’ensenyances: les de règim general i les de
règim especial. En relació a les primeres, des del 5 de setembre de 1992, és l’única
institució docent de les Pitiüses on es pot cursar la modalitat de batxillerat d’arts, etapa
educativa que comprèn dos cursos acadèmics i permet una preparació especialitzada
dels alumnes per a la seua incorporació a estudis posteriors o la vida activa. Les
ensenyances de règim especial s’organitzen en cicles de formació específica de grau
mitjà i superior; al centre eivissenc es poden cursar els cicles de grau mitjà
d’ebenisteria artística i de forja artística, de la família d’arts aplicades a l’escultura, i els
cicles de grau superior de modelisme d’indumentària, de la família d’arts aplicades a la
indumentària, i el de moblament, de la família de disseny d’interiors. La procedència
social dels primers alumnes era de les classes artesanes ben situades i de la pagesia,
en particular dels habitants de Sant Jordi, propers al centre docent. A la postguerra,
l’Estat, la Diputació Provincial, l’Ajuntament, el Governador Civil i el Delegat del
Govern establiren algunes beques per als alumnes majors de catorze anys.

A més de les classes teòriques i pràctiques corresponents, havien de dedicar cinc
hores diàries a pràctiques de tallers; a canvi, percebien jornals d’auxili familiar que
oscil·laven entre les vuitanta-cinc i les cent vint pessetes mensuals. Entre els alumnes
més destacats, cal esmentar Josep Serra Escandell i Antoni Torres Bonet, dins del
taller de serralleria artística; Joan Roig Roselló i Alfred Marí Juan, en l’especialitat de
torn en fusta; Ramon Sansano Molio i Bartomeu Torres Torres, dins del taller
d’ebenisteria artística; els pintors i professors, Antoni Pomar Juan , Francesc Riera
Bonet i Adrián Rosa Hidalgo , els també pintors Vicent Calbet Riera , Joan Orvay i
Josep Marí Marí i el ceramista Toniet. Els primers directors foren designats per les
autoritats educatives; així, el 1935, Joan Torres Juan, aleshores alcalde d’Eivissa, fou
nomenat delegat de la República per a l’Escola d’Arts i Oficis, i el professor Josep
Zornoza Bernabeu accedí al càrrec de secretari. El 1945, Josep Zornoza arribà a la
direcció per oposició, substituint el director-delegat Josep Tarrés Palau. Des de 1981,
en què es produí la jubilació de Josep Zornoza, el càrrec de director ha estat ocupat
per Carlos Andrés López del Rey (1981-1983), Francesc Riera Bonet (1983-1987),
Ricardo González Gil (1987-1988), Carmen Carretero Marco (1988-1991) i, 19912010, per Joan Josep Torres Riera. [NGF]
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Del 6 al 16 de Maig de 2010, començà la 1a de les tres exposicions commemoratives del 75è aniversari del centre. Aquesta mostra recollia obres i treballs dels darrers 5 ó 6 cursos fins
als actuals de fi de curs.
Gràcies a la desinteressada col·laboració de l'Ajuntament de
Sant Josep, vam poder estrenar una sala polivalent recent remodelada ubicada dins del CP Sant Jordi.
Un cop més el treball conjunt entre professors i alumnes, que
fins i tot realitzaren torns per atendre als visitants fora de l'horari lectiu, va fer possible aquesta exposició. Gràcies i felicitats
a tothom!

10

HÀBITAT 2010
Del 14 al 16 de Maig de 2010, al recinte firal d'Eivissa, tingué lloc la VII
edició de la fira Hàbitat (de caràcter bianual), dedicada als sectors de la
decoració, l'interiorisme i la construcció. La fira cerca consolidar-se en ser
un referent de les darreres tendències en decoració i interiorisme, i en els
nous materials i serveis en el sector de l'habitatge.
La crisi que està sofrint el sector va quedar palesa en la menor presència
d'expositors respecte a altres edicions.
Com no podia ser d'altra manera, els alumnes i professors del CFGS de
Moblament de l'Escola, varen presentar un estand que com sempre no va
passar desapercebut, per la qualitat dels treballs exposats i el nivell que
d'ells es desprèn. Demostrant que la formació de professionals de
l'interiorisme en l'illa, té uns fonaments i un futur prometedor.
Gràcies a tots els que heu fet tot això possible.
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ESTADA ERASMUS EN
PARABIAGO (ITÀLIA)

Entre els mesos de Maig i Juny de 2010, tres dels nostres alumnes
pertanyents al CFGS de Moblament (Francisco J. Villareal, Nayra Caravaca
i Jesús Lucas), gaudiren d'una estada Erasmus a la població italiana de
Parabiago (Lombardia).
Aquesta era la tercera ocasió en que alumnes de l'Escola es desplaçaven
cap a Itàlia, i esperam que perduri força temps, fent un total de 8 els que ja
han pogut gaudir d'aquesta estada.
Fins ara totes les experiències han estat molt positives, els alumnes
tornen molt satisfets i plens de vivències i coneixements. Ànim i molta sort!
(A dalt mostram l'aspecte de l'edifici on treballen i viuen els alumnes).
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Del 15 al 17 de Juliol, va tindre lloc la passarel·la ADLIB,
que des dels anys 70 té lloc a l'illa i és tot un referent a nivell
internacional. Varis alumnes de l'Escola hi participaren en
aquesta edició. Així mateix, en les dues jornades prèvies a
l'esdeveniment que es realitzaren al recinte firal, l'Escola va
estar present amb un estand que feia un recorregut dels
estudis de moda a l'Escola al llarg dels darrers 75 anys.
Com sempre, gràcies al treball i l'esforç de professors i
alumnes, l'Escola va deixar el llistó ben alt. Felicitats!
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El 26 de Novembre de 2010, es va celebrar
la XX edició del certamen de Joves Dissenyadors a nivell balear a la discoteca Pachá.
Tot i que en aquesta edició no hi participaven
alumnes matriculats actualment, si que hi eren
dos recents ex alumnes. Les imatges corresponen a la desfilada que es va realitzar quan
el jurat procedia a deliberar. Es tracta de creacions d'antics alumnes i es va realitzar com a
commemoració del 75è aniversari del centre.
Moltes gràcies als ex alumnes col·laboradors
i a la tasca recopilatòria de la professora Maria
Ferrer Guasch.
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La segona exposició commemorativa amb motiu del 75è aniversari de
l'Escola, es va realitzar al Centre Cultural de S'Alamera de la ciutat
d'Eivissa de l'11 de Novembre al 5 de Desembre de 2010. Vagi per davant
el nostre agraïment tant al Consell Insular com al seu Conseller de Cultura,
En Marià Torres. L'exposició era un repàs històric de l'Escola i de l'ampli
ventall d'artistes que en ella s'han format, a través dels dibuixos que encara
conserva als seus fons, que daten des de l'any 1935 fins ençà, així com
també dels seus directors i de la seva obra pictòrica i gràfica, com a
reconeixement a la tasca realitzada al front del centre.
Va servir aquesta exposició per retre homenatge a Joan J. Torres Riera,
director fins Juliol de 2010, i un dels precursors d'aquesta iniciativa.
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A la sala d'exposicions ce Can Jeroni, al poble de Sant Josep,
dins del programa d'exposicions commemoratives referides al
75è aniversari de l'Escola, i com a cloenda de totes elles, del 15
de Desembre de 2010 al 2 de Gener de 2011, s'exposaren diversos treballs representatius dels diferents ensenyaments que
s'imparteixen a l'Escola.
En aquesta ocasió, fent èmfasi en l'obra d'ex alumnes
amb certa projecció, i que la
seva obra comença a ser coneguda i valorada.
Des d'aquí, volem mostrar
el nostre agraïment a l'Ajuntament de Sant Josep, per
la seva col·laboració.

Així com també
a tots els que la
varen fer possible (professors
i ex alumnes).
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Durant els dies 12 i 13 de Febrer de 2011,
Es va celebrar al recinte firal d'Eivissa la
2a edició de la fira nupcial.
Com no podia ser d'altra manera, la Escola va participar presentant les seves creacions a l'estand habilitat a tal efecte.
Els alumnes de 2n de Modelisme, comandats per la seva professora Maria Anna
Ferrer Ramon, amb la col·laboració del
també professor José
L. Merino, deixaren
constància de la bona
salut que gaudeix el
CFGS de Modelisme.

(Diferents vistes de l'estand)
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(Més creacions que formaven
part de l'estand).

(Les alumnes de 1r de Modelisme,
acompanyades per la seva professora Maria Ferrer Guasch,també treballaven dins del back stage en les desfilades que tenien lloc).
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El passat 16 de Març de 2011, es realitzà a l'Escola la prova corresponent a la 6a edició de la Olimpíada de Dibuix Artístic, resultant guanyador a nivell Balear, un dels nostres alumnes. Es tracta
de Paul Cristian Bold, de 2n de batxillerat B, al qual felicitam des
d'aquí i animam perquè continuï per aquest camí.
Cal destacar que de les 6 edicions fins ara realitzades, en tres
ocasions han resultat guanyadors alumnes d'aquest centre. Val a
dir que els altres 4 companys de l'Escola que hi participaren, eren
també mereixedors d'algun premi o menció més. (Florian Weber,
Nicolás Navarro, Eloisa Palerm i Blanca de la Rosa).
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PQPI Auxiliar de Fusteria
A continuació es mostraran una sèrie de projectes que els alumnes
han realitzat, tant de forma individual com amb pràctiques de treball en
grup, al taller de fusteria.
Els objectius dels projectes que es realitzen a l’assignatura pràctica de
taller són, el coneixement dels diferents sistemes de fabricació de mobles,
unions, assemblatges, coneixement dels diferents tipus de fusta, eines i
màquines més comuns, així com la seva nomenclatura tan en castellà com
en català, conèixer de forma pràctica i teòrica el procés d’obtenció de la
fusta, des de que es talen els arbres fins que arriben els seus derivats a la
fusteria amb forma de taulons i taulers per tal de realitzar el procés de
transformació amb llistons amb les mides que es requereixen per cada
projecte. Coneixements teòrics i pràctics dels diferents tipus d’acabats,
pintures i vernissos. Elaboració de dibuixos tècnics, normes d’acotació i
representació de peces.
Projectes destacats realitzats durant el curs 2010/11:
- Construcció de mobles amb palets reciclats: Treball individual
Procés: Decidir quin moble es vol desenvolupar, projectar les mides i
proporcions del moble, tallar i desmuntar els palets, per aconseguir el
material que necessitarà l’alumne per la construcció. Escatar la fusta i
posterior pintat.
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- Construcció d’una taula de Ping-pong per a 3 jugadors.
Enguany el grup de PQPI, són 12 alumnes i en aquest projecte s’han fet
3 grups de 4 alumnes cadascun. Com que la taula consisteix en tres
mòduls iguals, cada grup ha desenvolupat un mòdul i després tots han
participat en el muntatge i unió de totes les parts.
(Bernadí Cerdà, Professor d'Àmbit Pràctic PQPI Auxiliar de Fusteria).

(Un cop finalitzada la feina, queda exposada durant un temps al hall de
l'Escola. Sou una grata sorpresa. Continueu així!).
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Amb la participació de tota la comunitat educativa del centre, es
va celebrar el tradicional recital poètic el passat 18 de Març, amb
motiu del dia internacional de la poesia, que té lloc el dia 21. Es
recitaren poemes tant d'autors consagrats com creacions pròpies,
fent ús de diferents idiomes i intercalant de tant en tant actuacions
musicals d'alumnes i ex alumnes. Tots els presents vàrem tenir la
oportunitat de gaudir d'una estona enriquidora i emotiva.
Menció especial al Departament de Llengües !
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FIRA DE LA CIÈNCIA
L'Escola va participar en la darrera edició de la Fira de la
Ciència, que va tenir lloc del 7 al 9 d'Abril, amb un projecte
nomenat “La Pintura
al fresc. La Indústria
de la calç i l'aprofitament dels boscos a
Eivissa”.
Tots els visitants van
poder gaudir de les
activitats plantejades
a l'estand, i aprendre,
comprendre i conèixer

les característiques i particularitats d'aquesta tècnica.
L'esforç i dedicació dels professors responsables del
projecte, Rita Bretones,
José L. Merino i Júlia
Fragua, i dels alumnes
que hi participaren,
s'han vist reflectits
en l'èxit de l'activitat.
Enhorabona a
tots!
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Personatges mitològics d'Eivissa traen caos y magia al Taller
de Modelismo de l'Escola d’Art de Eivissa.

Como una ráfaga de viento capaz de levantar polvareda, Barruguet, Fameliar i Follet, Bruix i Fada
eivissenca, Crespell i el Gegant des Vedrà irrumpieron en medio de la Escola d’Art.
Tomaron asiento en los pupitres y a lo largo de los pasillos. Se colaron en los recreos y hasta se
tomaron nuestros cafés y buena parte de nuestro tiempo. Durante un mes convivieron con nosotros
alterando el apretado plan de estudios y alborotando el ambiente con sus típicas travesuras y
encantamientos.
El Ayuntamiento de Eivissa una vez más solicitó y confió un trabajo a la escuela. Un trabajo de
creación, por supuesto.
El pedido: vestir a espíritus, a los personajes mitológicos de Eivissa que según el historiador Isidor
Macabich, proceden de la mitología romana y que hasta el día de hoy, rondan en la memoria
imaginaria de las familias de eivissencs y formennerers.
Personajes míticos que aparecen en las rondallas del escritor Joan Castelló Guasch a quien el
Ayuntamiento, este año, rinde homenaje con ocasión del centenario de su nacimiento. (Los trajes
son parte del homenaje).

feina o menjar?... ¡FEINA!
¡Menuda responsabilidad y faena!, y al mismo tiempo, ¡qué gran oportunidad y honor! para
profesores y alumnos/as el tener que diseñar y crear el vestuario de estos seres mágicos, tal vez,
tan importantes como la misma diosa Tànit.
“La recompensa”: el poder experimentar y poner en práctica lo aprendido, el sentir de cerca y de
forma real lo que significa ser un profesional en el ámbito de la moda, el disponer de una pasarela o
escenario de lujo para que luzcan nuestras creaciones, el participar activamente en uno de los más
importantes eventos de la ciudad, nada más ni nada menos que la Feria del Libro, el día de San
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Jordi que cada 23 de abril se festeja en mitad de la plaza principal de la ciudad, el Paseo de Vara de
Rey, por el que acuden como en procesión, los habitantes de Ibiza.
¿cómo ejecutar una tarea extraescolar cuando el programa de estudios apremia?
¿Cómo ser estudiante de artes sin asumir desafíos?, ¿cómo ser profesor de arte sin provocar acción
en los estudiantes?, ¿cómo llegar a ser un profesional de la moda sin trabajar bajo presión?, ¿cómo
no ser parte activa del lugar en el que habitamos?.
Ser o no ser, esa es la cuestión. No cumplir con el plan de estudios es imperdonable pero, mucho
más, el no asumir inesperados desafíos de creación.
REACCIÓN: ACCIÓN
Como era de esperar, profesores y alumnas nos embarcamos en el trabajo sin descuidar el
programa de estudio. Doble trabajo, doble esfuerzo pero que bien nos valió la pena al ver y sentir el
resultado final.
PROCESO DE TRABAJO
La escritora Iolanda Boned en nombre de la Biblioteca de Eivissa fue la encargada de transmitirnos
el briffing del trabajo a realizar. Ella nos puso en contacto con estos seres imaginarios, nos transmitió
entusiasmo por vestirlos y nos hizo saber la importancia que representan estos personajes para
Eivissa.
A partir de ahí: Lectura, investigación, discusión, estudio, creación. Bocetos y más bocetos sobre
papel en las clases de dibujo. Color y más color en las clases de color.
Después, presentación y selección de los diseños. (Tiempo de incertidumbre, tiempo de espera).
Al fin, la elección: trajes rediseñados con las ideas de todos, ¡trabajo de equipo!.
ELABORACIÓN:
Partiendo de los diseños finales se eligieron las telas y los materiales. (Entre sobresaltos y
maniquíes los duendes se dejaron tomar las medidas).
Cortamos los patrones, nos valimos incluso de la colaboración del Taller de Forja y de Volumen para
algunas piezas requeridas por los trajes. Bajo la supervisión y el trabajo de profesores dimos forma a
nuestras ideas.
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ENTREGA:
Tal como se esperaba, el 20 de abril entregamos los trajes listos para ser vestidos por nuestros
“insufribles amigos”, los duendes. Cumplimos con nuestro primer cliente, ¡bien, y a tiempo!
CONCLUSIÓN:
Experimentamos y aprendimos muchas más cosas de las que imaginábamos aprender. Tantas
cosas aprendimos de forma intensa y a veces caótica, que un mes nos pareció un año de estudios.
Los duendes eivissencs nos revolucionaron la cabeza y los sentidos, nos empujaron a vernos y
cuestionarnos por dentro. Nos provocaron un caos creativo.
Además de diseñar y confeccionar trajes, aprendimos a trabajar en equipo sin que esto suponga
perder al “Yo individual”. Aprendimos a discutir utilizando la razón, y sobre todo, aprendimos a saber
escuchar al mismo tiempo que aprendimos a callar.
Aprendimos a reconocer el valor de la experiencia y la dirección de los profesores. (Sin cabeza no
hay pies ni manos que caminen).
ÚLTIMA PUNTADA:
El 23 de abril acudimos de paseo a la Feria del libro, nos topamos frente a frente con nuestros
amigos los duendes luciendo los trajes tal como nos habíamos imaginado. Nos tomamos fotos con
ellos y hasta les pedimos autógrafos.
De regreso a casa, en nuestro interior, sólo cabían orgullo y satisfacción por haber podido aportar en
la vida cultural de Eivissa. Un sentimiento de orgullo de pertencer a l'Escola d'Art d'Eivissa.
Esta vez la pregunta fue, feina o menjar?…
R: ¡MENJAR!
Firma:
Uno de los tantos duendes que habitan la Escuela de Arte de Eivissa.

(Enhorabona a tots els alumnes que han fet possible aquesta col·laboració amb l'Ajuntament
d'Eivissa, especialment al grup de 1r de Modelisme de la Indumentària. Text i fotos de Marga Jarrín).
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VISITA EXPOSICIÓ
(S'ALAMERA)

JOAN

ESCANDELL

Amb motiu de l'exposició "Joan Escandell, 50 anys de Tebeos 1959-2009", Abril
2011, els alumnes de 1r de batxillerat A i B de l'assignatura de Dibuix Artístic, amb la
seva professora Júlia Fragua, visitaren l'exposició en dies diferents, i sempre contant
amb la presència del dibuixant (tercer per l'esquerre), que gentilment es va oferir per
parlar de la seva obra als alumnes. Es dona la circumstància que l'artista, nascut l'any
1937, va estudiar en la nostra Escola abans de partir durant els anys 50 a treballar a
l'editorial Bruguera de Barcelona. Són obra seva, entre tantíssimes, il·lustracions del
Capitan Trueno, així com també treballs per Disney (Rey León, Hércules, etc.).

VISITA EXPOSICIÓ
(S'ALAMERA)

PEDRO

ASENSIO

Les alumnes de 1r de Modelisme, juntament amb el seu professor de Dibuix Artístic,
José L. Merino, visitaren l'exposició de Pedro Asensio (primer per l'esquerre) "El
silencio de las horas", Març 2011, el qual va comentar la seva obra exposada in situ,
es tractava d'una mostra que abastava des de instal·lacions a escultura, pintura i
vídeo.
Asensio compagina l'activitat artística amb la docència, ha format part de projectes
europeus de investigació pedagògica, i de recerca d'estratègies pel tractament de les
necessitats educatives especials mitjançant l'expressió artística.
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El passat 19 d'Abril de 2011, tinguérem la sort de rebre al nostre centre
als músics Omar Gisbert (esquerre) i Joan Barbé (dreta), que ens
presentaren el nou projecte "Ressona2", prolongació d'un primer, on
recullen cançons del folklore pitiús, fent versions més actuals contant amb
grans col·laboracions del panorama musical, com ara Celtas Cortos, Javier
Vargas (Vargas Blues Band) o Carlos Segarra (Los Rebeldes).
Les seves explicacions sobre com s'havia gestat el projecte, criteris a
l'hora de versionar les cançons, triar els intèrprets, els problemes que
sorgeixen i com es solucionen, etc., varen calar fons en l'auditori. Resultant
una xerrada força pedagògica, instructiva i amena, i que va servir per
apropar-nos més a la cultura pitiüsa i a les seves cançons tradicionals.
Els ponents intercalaven música entre explicació i explicació i varen
contagiar l'auditori el seu AMOR per la música.
Fins aviat i molta sort!
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Només podem dir que hem estat afortunats per haver compartit amb tu aquestos
darrers cursos, la teva vitalitat, energia i simpatia ha deixat impregnat fins l'últim racó
de l'Escola i per suposat, als teus companys i alumnes. Aquí sempre tindràs la teva
família. Gràcies per ser un exemple a seguir, i a gaudir d'aquesta nova etapa tan
merescuda!
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