ÀNGEL TORRES PALLARÉS
Començà els seus estudis musicals a l'Escola de Música de Bellreguard, on es decantà de seguida
per la tuba. Els seus primers professors foren Àlex Marco, Miquel Castellà i Juanjo Martín. Va
realitzar els estudis de Grau Mitjà al Conservatori Professional Josep Climent d'Oliva, amb els
mestres Rafa Donet i Lluís Verde.
Durant aquesta època, guanyà el Primer Premi al II Concurs de Música de Càmera del Conservatori
Professional Josep Climent d'Oliva, així com un Segon Premi i dos Primers Premis al Concurs de
Tuba Vila d'Altea (anys 2004,2005,2006). També obtingué la Menció Honorífica als estudis de
Batxillerat, cursats a l'IES Joan Fuster de Bellreguard.
Posteriorment va cursar els seus estudis superiors al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears amb els professors David Llàcer i Josep Burguera. Durant aquesta època va aconseguir
nombrosos èxits: Finalista a les proves de l'Orquesta Filharmónica de Málaga (2008), tuba titular a
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC, anys 2008-2009), tuba en borsa de ll'Orquesta
Joven de Andalucía (OJA), tuba en borsa de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE),
finalista de tuba de l'Estat espanyol a la Orquestra Mundial. A més, també va realitzar nombroses
colaboracions amb la Banda Municipal de Música de Palma i la Banda Municipal de Bilbao.
Obtingué, al finalitzar els seus estudis superiors, el Premi Extraordinari Final de Carrera.
També va formar el quartet de tubes i bombardins Hispaniae Ventus, conjuntmanet amb els seus
companys i amics Héctor G. Lombardo, Mauro Fariña y Juaquín Cortina, amb qui realitzà
nombrosos concerts així com cursos per al low brass a l'illa de Tenerife. Amb aquest quartet
participaren com artistes convidats al Simposium de Directores, Compositores y Arreglistas
Hiberoamericanos, que es va desenvolupar al Conservatorio Superior de Música de Tenerife a l'any
2008.
L'any 2010 encetà la seva etapa professional, al guanyar les proves per a colaborador de tuba a
l'Orquestra Simfònica del Vallés (OSV), amb qui realitzà una gira de concerts per tot Catalunya
interpretant el Rigoletto de Verdi, a més de participar al Festival de Cap Roig. L'any següent, 2011,
aprovà la plaça de tuba a la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, on treballà durant nou mesos, fins
aprovar, l'any 2012 a la Banda Municipal de Música de Palma, on continua actualment exercint de
Professor-Músic Tuba.
Des del mes d'octubre de 2014 és Professor de Repertori Orquestral/Bandístic de Tuba al
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

