Les germanes

Moll Salord:
un camí musical que ja és una realitat
¡l
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Són germanes i van néixer a Ciutadella amb un any de diferéncia, l'una en 1990 i l'altra en 1991. Ara, actualment, i ja hi duen entre
i 9 anys, les dues viuen a Londres, la capital d'Anglaterra, on tenen la possibilitat de fer feina en el que més els agrada i amb l'oportunitat de seguir millorant dia a dia el seu ja destacat nivell professional. sí perqué també duen camins professionals paral.lels.
Són camins de música, l'una, la major, Francina Moll Salord, com a violinista, ¡ l'altra, la menor, Margalida Moll Salord, com a pianista.
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En un moment en qué es pot dir que ja no
són joves promeses de la música sinó una

palpable realitat, hem volgut resseguir la
seua pista des que es van iniciar en la música i fins ara. AEó també sabent que Fran-

cina

i

Margalida Moll Salord, violinista

i

pranista, que des de fa un cert temps també
cfereixen concerts a duo, seran les protagonrstes d'un dels concerts del mes d'agost del
Festival de Música d'Estiu que organitza Jo,"'entuts Musicals de C¡utadella.

Violí i piano, i un camí paral.lel
lnspirades pels seus pares, de qui senten
haver tingut sempre el seu suport incondicional per obrir-se camíal món de la música,
t¿nt na Francina com na Margalida van tenir
el seu primer contacte amb la música amb 3
3nys, totes dues amb el violí com a iniciació
amb na Margalida decantant-se a poc a poc
cap al piano. De fet, ella mateixa, Margalida,
conta, que sembla que tocar el piano era
dins seu, perqué instintivament, ja en aquelles primeres edats, a casa, qualsevol cosa
era bona (la taula del menjador, per exem-

ple), per fer veure que alld era un teclat i
tocar amunt i avall. I na Francina, al violí no
l"ha abandonat mai des dels inicis. tot i que
de piano també n'ha estudiat (diu que a Londres mateix, els dos primers anys d'estar-hi,
tenia una professora de piano, que era el seu
segon instrument), veient, peró, que el seu
instrument no era altre que el violí,
Totes dues van partirjuntes cap a Barcelona,
na Margalida a fer Zn d'ESO i na Francina a
cursar 3r d'ESO, anant al centre d'estudis integrats 0riol Maftorell, una escola on a la vegada que feien ESO seguien estudiant
música al mateix nivell, Preparant-se, també,
per una vegada acabat 4t d'ESO anar a les
proves d'accés a les escoles de música d'Anglaterra, on, no a la vegada, sinó primer na
Francina i a l'any següent na Margalida, van
arribar-hi becades per les seues bones qualificacions académiques i aptituds musicals.
Allá, a Londres, cadascuna fent el seu propi
cami hi són des de llavors, i és on esperen
continuar, com a mínim la temporada següent, i agd després de qué enguany, si tot els
e,ris

Franc¡na i Margal¡da Moll Salord

surt com esperen, acabin el seu particular
máster d'interpretació al Royal College of
Music de la capital británica, cadascuna en
la seua especialitat.

Francina, la violinista

que gaudeix d'un destacat reconeixement
fora de Menorca. Va ser un recital de gairebé
una hora, en qué ja tocá obres més complicades i ja amb molt de públic veient-la actuar. Des d'aquell dia, de concerts n'han

arribat moltíssims més, a la vegada que
també en diverses formacions.

En el cas de la major de les germanes, la

violinista Francina Moll Salord, amb l_6 anys arribá a Londres per residir a la Purcell School
of Music. on hi completá el grau Mig de violí
i el que seria el Batxillerat, per després passar al Royal College of Music, també a Londres, per titular-se amb el grau Superior. Va
ser al cap de dos anys de ja haver obtingut
el grau Superior, i per mor d'aconseguir després una beca per fer-ho, quan va comenqat,
al mateix centre, el máster d'interpretació de
violí, que si tot va bé acabará aquest proper
mes de junv.
Apart d'haver fet diverses audicions en públic des de petita, el primer concert diguem-

ne 'seriós' de na Francina Moll com a
violinista fou, segons ella mateixa explica,
el que oferí amb 13 anys a la sala Sa Nostra
de Ciutadella i acompanyada per la pianista

maonesa lsabel Félix, també molt activa

i

Al musical'Phantom of the Opera'
i d'altres intervencions

just un tast, a Espanya ha col.laborat amb orquestres com la Simfónica de
Per fer-ne

Barcelona i Nacional de Catalunya (0BC), la
Sinfónica de Tenerife, la de les llles Balears
o la Simfónica del Gran Teatre del Liceu.
Mentre que al Regne Unit destaca l'haver ac-

tuat amb orquestres com la Beethoven
Chamber Orchestra, la Talent Unlimited 0rc-

hestra i la Canterbury Philarmonia, entre
d'altres, i tocant regularment al musical
'Phantom of the 0pera' al \n/est End londinenc i al Chipping Campden Festival amb
l'EMl Orchestra i a Saint Martin in the Fields.
A més a més., amb un grup de cambra va actuar a Graz (Austria) i, en abril de 2015, amb
la 24/04 Orchestra i amb músics de més de
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GENT NOSTRA

30 paisos diferents, ho va fer a Yerevan (Arménia) per la memória de les víctimes del
genocidi armeni, De la mateixa manera. ha
enregistrat música per a pel'lícules a Abbey
Road Studies de Londres, com ara, en el que
ha estat darrer film que ha participat, a 'La

Lune Folle' que s'estrenará al Festival de
Cannes.

Actualment, apart de fer de professora de
violí a diverses escoles, na Francina Moll
toca amb lsola Trio (violL clarinet i piano, havent actuat a la London Trio Society Series),
amb l'Ensemble Omnes Musica (que es dedica a tocar i estrenar obres de música contemporánia) és, també, concertino de
l'orquestra London Classical Soloists. De cara
a la temporada que ve, ija amb la idea d'haver acabat el máster d'interpretació comentat, la violinista ciutadellenca té la intenció
de seguir vivint a Londres, on considera té
moltes oportunitats de tocar amb váries formacions, a l'hora que de fer proves per entrar a orquestres i formar part de grups de
cambra, i seguir formant-se i perfeccionantse amb la supervisió de músics de primer nivell,

i

Margalida,la pianista
Per la seua banda, en el cas de la menor de
les germanes, la pianista Margalida Moll Salord, l'arribada a Londres, des del centre d'estudis integrats Oriol Martorell de Barcelona,
també fou immediat després d'haver cursat
.+t d'E50, havent-se preparat per fer diverses proves d'accés a tres escoles diferents
d'Anglaterra: la Yehudi Menuhin School de
Londres, la Purcell School també de Londres
-on ja hi residia la seua germana gran- i la
[hetam's Music Schoolde Manchester. Totes
tres la van acdeptar per fer-hi proves, on
havia de tocar un recital i tenir una entrevista amb el professorat i equip directiu de
l'escola.
La primera de les tres audicions fou a la Ye-

La

víolin¡sta Francina Moll Salord (C¡utadella, 1990)

Les d ues

una beca que cobriria el 90% de la matrícula
i estada, Tot i que la seua germana s'estava
a la Purcell School, no va poder dir que no i
el somni d'aquells moments es feia realitat.

ge rma n es

duen camins professionals paral'lels: són camins de música, l'una, la
major, Francina, com a

violinista,

i

l'altra,

També acabant el máster d'interpretació
Acabats els estudis a la Yehudi Menuhin
School, els camins de na Margalida i de na
Francina Moll Salord, tot i que realment mai

la

menor, Margalida, com a
pianista
hudi Menuhin School, i aquest és el recital
que na Margalida Moll, amb 15 anys com llavors tenia, considera que fou el seu primer
concert de piano'seriósi i que, a més a més,
havia de canviar-li la vida, Va ser al tercer i
darrer dia de la seua estada a l'escola quan

hi va fer aquell recital i l'entrevista. I fou

es van arribar a separar encara que anessin
a escoles diferents, es va tornar a ajuntar en
obtenir plaqa na Margalida també al Royal
College of Music de Londres, on hi ha cursat
el grau Superior de piano amb professors,
entre d'altres, com Cordon Fergus-Thompson, el mateix amb qui actualment está cur-

el

seu darrer any del máster
d'interpretació pianística.
En tot aquest recorregut, na Margalida Moll
sant

al seu pare li comunicaren que li donaven

igualment ha anat oferint múltiples concerts, tant a Espanya com a Anglaterra i

una plaqa per estar-se a la Yehudi Menuhin

també a Escdcia, de forma individual i col'lec-

quan era hora de partir cap a l'aeroport, quan
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jectes que també estan tirant endavant professionalment les dues germanes Moll Salord és tocarjuntes com a duo. De fet, es pot
dir que ambdues han tocat juntes des de
sempre, tot i que d'una manera més informal, ja fos a casa o amb grups d'amics. peró
és des de fa un parell anys que també ho
han comengat a fer de forma professional,
essent quelcom que les ompl i les fa estar
contentes, qualificant-ho, a la vegada, d'experiéncia fantástica.
Aquests darrers mesos, aquest duo fins i tot
s'ha intensificat i consolidat i, a més a més
d'haver ja tocat a diversos espais de Londres
(entre aquests, I'abril, a la sala Cultural de
l'Ambaixada de Rússia de la capital británica,

a l'anomenat Festival Prokofiev tot celebrant el 125é aniversari del naixement del

La

pianista Margalida Motl Salord (Ciutadella, 1991)

tiva. A llocs com al Conservatori Super¡or del
Liceu de Barcelona, la Casa Elizalde o l'Académia lnternacional de Piano o elJardí dels
Tarongers (a Barcelona), a Madrid, al Summer Festival de la Yehudi Menuhin o, entre
d'altres, al Wigmore Hall de Londres, Steinway Hall, Amaryllis Fleming Concert Hall,

Un dels projectes que
també estan tirant en-

davant profess¡onal-

ment les germanes Moll
Salord és tocar juntes
com a duo: i tocaran al
Festival de Música d'Es-

Charlton House, St. Ceorge's Hannover
Square, St, Mary Abbots Church o St. Stephen's Church.
Darrerament acaba de realitzar una gira per
Londres i Espanya interpretant un programa
dedicat al compositor Enric Cranados i els
compositors catalans, A l'igual que la seua
germana Francina, na Margalida també té la
intenció de seguir residint a Londres la temporada que ve, per les moltes oportunitats
de concerts que hi té i també pel seu treball
de dos dies a la setmana donant classes de
piano a escoles de música, fent-les tant a

loiris

tiu de Ciutadella
fiets com a adults i de manera que també l'ajuda a aprendre moltes coses i li serveix de

font d'inspiració.
I l'agost actuac¡ó a duo a Ciutadella

compositor), també ho faran a altres indrets
com al Sussex 6ardens, SaintJohn's Music o
Royal College of Music londinencs, a la sala
de luthiers Cermanes Solé de Barcelona el
juny, a I'Auditori de Madrid i a Torrijos (Toledo) el juliol i, a l'agost, a Ciutadella en el
marc del Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals, en qué, sens dubte, será
una molt bona oportunitat de veure a Menorca en directe el que fa molts anys que
vénen fent fora de l'illa.
Just per fer-ne un tast, podem dir que a Ciutadella el programa que estan preparant la

violinista Francina Moll Salord i la pianista
Margalida Moll Salord estará dedicat als
mestres alemany Johannes Brahms (18331897) i soviétic Serguei Prokofiev (18911953), interpretant la 'Sonata nombre 1'de
cadascun d'aquests dos grans compositors.
El que cerquen amb aquest programa és oferir al públic dues joies del repertori de duo
per a violíi piano, a més a més de proposar
a l'oient un viatge musical de sensacions totalment variades: de la calidesa i intensitat
de Brahms a la tragédia i desesperació de
Prokof iev.

I

bé. i a més a més de tot plegat, un dels pro-

