FLUTERCUSSIÓ
Concert de flauta i percussió

ISABEL SERRA BARGALLÓ
flauta travessera

FRANCISCO MONTAÑÉS
percussió

FLUTERCUSSIÓ
“El virtuosismo, energía y perfecta sincronicidad que desplegaron ambos intérpretes (…)
no hicieron más que sorprender a un público que, sin ninguna idea preconcebida pero
sí con muchísima receptividad, salieron encantados y entusiasmados, con ganas de
más.”
Diari de Tarragona
“Concierto lleno de originalidad y virtuosismo desbordante, con un conjunto y programa
realmente atrevido y lleno de vitalidad, tanto en la actitud de los músicos (Isabel Serra
a la flauta y Paco Montañés a la percusión) como en el júbilo y entrega del público, que
salía con una larga sonrisa en la cara después de la función ofrecida.”
Luís Suárez

FLUTERCUSSIÓ neix el març de 2013 durant una gira orquestral pel Japó en la que
participen els seus components, Isabel Serra Bargalló, flauta travessera i Francisco
Montañés, percussió. Amics i companys de professió des de fa anys, decideixen
explorar un repertori cambrístic nou i diferent, en el sí d’una formació poc usual.
Les característiques i la varietat de la percussió permeten que la instrumentació d'una
obra a una altra canvíi completament. Així, es combinen els matisos melòdics,
impressionistes i jazzístics del duo de flauta i vibràfon al costat de peces marcadament
rítmiques, inspirades en cultures tradicionals com la hindú o la turca. La melodia pot ser
acompanyada des d’únicament la caixa a desplegar el set més ampli d'instruments de
percussió imaginable. Es tracta, en definitiva, d'un programa de música dels nostres
temps, format en la seva majoria per obres creades en els últims anys del s. XX o ja al
s. XXI.
FLUTERCUSSIÓ és una de les poques formacions estables de les seves
característiques i ofereix per tant l’oportunitat d’escoltar un repertori original i poc
habitual a les sales de concert de gran atractiu i interès. L’excel·lent acollida dels seus
concerts per part del públic i de la crítica des de la seva presentació confirmen l’alta
qualitat i el nivell del seu treball.
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PROGRAMA

* Impression n. 1 (?)
(flauta i vibràfon)

S. Fink (1928-2006)

* Devil Dance (1996)
(flauta i percussió)

P. E. MacDonald (n. 1974)

* Variations (1969)
(flauta i multipercussió)

G. Frock (n. 1938)

-

Theme (slow)
Variation I (Majestically)
Variation II (Agitated – freely)
Variation III (Allegro vivace)
Variation IV (Slowly)
Variation V (Free rhythm)
Variation VI (Finale: as fast as possible)

* Sonata (2006)
(flauta i caixa)
Freely, rubato – Allegro

B. C. Roter (n. 1962)

* Concert Duet (2003)
(flauta i vibràfon)

M. Houllif (n. 1948)

* Dansa d’Esmirna (1998)
(flauta i percussió)

J. Cervelló (n.1935)

Isabel Serra Bargalló, flauta travessera
Francisco Montañés, percussió
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ISABEL SERRA BARGALLÓ, flauta travessera
Des de ben aviat la carrera de la flautista Isabel
Serra Bargalló es veu guardonada amb
nombrosos premis i reconeixements entre els
que destaquen: Matrícula d’Honor en tots els
cursos i Premis Extraordinaris de Grau
Elemental (1990) i Professional al Conservatori
de Tarragona (1993), Concurs Permanent de
JJMM d’Espanya (Segorbe, 1993 i Alcalá de
Henares, 1995), beques de la Fundació
Yamaha-Hazen Europa (Madrid, 1997), JONDE
(1998), Fundació Agrupació Mútua (Barcelona,
1999), Generalitat de Catalunya (1999 i 2000),
Fundació Sylvia & Dennis Forbes (Londres,
2000)… Primer Premi al Concurs Nacional de
Flauta
(San
Sebastián,
1999).
Obté
el Postgraduate Diploma in Orchestral Training (2000) i el Master Degrée in Music
Performance(2001) a la Guildhall School of Music and Drama de Londres.
Robert Sirvent, Magdalena Martínez, Jaime Martín, Philippa Davies, Paul Edmund
Davies i Samuel Coles han estat els seus mestres. També es perfecciona rebent
consells de Vicens Prats, Emily Beynon, Peter-Lukas Graf, Meinhart Niedermayr,
Roberto Fabbriciani, William Bennett, Sir James Galway, Willy Freivogel, Aurèle Nicolet,
Katherine Hoover, Riccardo Ghiani, Aldo Baerten, Álvaro Octavio, Wilbert Hazelzet,
Rachel Brown i Marc Hantaï.
Ha actuat a Catalunya, Espanya, Regne Unit, Àustria, Croàcia i Japó. L’any 2017 edita
el seu primer CD, “Flute Spirit”, amb obres per a flauta sola del s. XX i XXI.
Els compositors Agustín Castilla-Ávila, Marian Marquez i Conrad Setó li han dedicat
obres seves.
Després de formar part d’orquestres joves com la JONC i la JONDE, col·labora
professionalment amb altres formacions com l’Orquestra Simfònica del Vallès, la
National Musicians Symphony Orchestra, l’Orquestra Simfònica Europea, l’Orquestra de
Cambra d’Andorra, l’Orquestra de Cambra de Vila-seca, l’Orquestra Camera Musicae i
l’Orquestra Simfònica Camerata XXI.
Com a solista ha interpretat el Concert “Il Gardellino” de Vivaldi amb l’orquestra de
cambra Camerata XXI, el Concert en La Major de C. P. E. Bach amb el Guildhall Strings
Ensemble, el Concert en Do Major per a piccolo i orquestra de Vivaldi amb el Guildhall
Early Music Group, el Concert “La Tempesta di Mare” de Vivaldi amb l’Orquestra de
Cambra de Vila-seca i la integral dels Concerts de Brandemburg de J. S. Bach amb
l’orquestra Camera Musicae.
Actualment compagina la música de cambra amb la docència i l’activitat orquestral.
Isabel Serra Bargalló és llicenciada en Història de l’Art per la URV.
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FRANCISCO MONTAÑÉS, percussió
Neix a Llíria, València, on comença els seus
estudis musicals al Centre Instructiu Unió
Musical de Llíria. Continua els seus estudis al
Conservatori Municipal de Música de Riba-roja
de Túria i al Conservatori Professional Municipal
de Música de Lleida on finalitza el grau mitjà de
Percussió. Posteriorment realitza el Grau
Superior de Música en especialitat de Percussió
al Conservatori del Liceu de Barcelona. Ha
ampliat la seva formació com a percussionista i
músic a l’acadèmia Madrid Okho Percusión amb
els professors Enrique Llopis (timpani), Raúl
Benavent (percussió) i Essaú Borredá
(percussió). També ha assistit a cursos de
perfeccionament i masterclasses amb: Gordon
Stout, Jeff Prentce, Manel Ramada, Josep Vicent, Simon Leave, Grati Murcia, Kevin
Hatway, Steven Schick, Miquel Bernat, Marteen Vanderwalk, Ney Rosauro, Momoko
Kamiya, Mark Ford, Denis Riedinger i Cornelia Monske entre d’altres.
Ha estat professor de Percussió a l’Escola Municipal de Música de Tàrrega, a l’Escola
d’Educands de la Unió Musical de Llíria i als Conservatoris d’Igualda, Cervera, Bellpuig,
Tarragona i Reus.
Ha estat membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, i ha estat convidat de
l’Orquestra Interregional (IRO) i de la Joven Orquesta Nacional de España.
Col·labora amb l’Orquestra Camera Musicae on cal destacar la seva participació en la
peça Clarobscur per a orquestra, piano i percussió d’Albert Guinovart i en l’òpera Alba
eterna del mateix compositor.
Ha col·laborat amb Carles Santos en el seu muntatge musico-teatral La meva filla sóc
jo, amb l’ORTVE (Orquestra de Radio Televisió Espanyola) com a assistent i solista de
timpani durant la temporada 2009-2010, l’Orquestra Simfònica de Madrid en l’òpera El
rey Roger al Teatro Real, l’OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya), la Banda Municipal de Barcelona, l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres
de Lleida, l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra de Cambra de Granollers,
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, la Simfonieta Portaferrada, el grup de
Percussions de Barcelona, Barcelona 216, el grup instrumental de l’ACC i l’Orquestra
de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu.
Des de l’any 2002 és professor de Percussió a l’Escola Municipal de Música de
Tarragona i també és component de l’Orquestra Camerata XXI. Actualment amplia la
seva formació amb Quim Solé.
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FITXA TÈCNICA
Tipus d’espectacle: Recital de flauta i percussió
Durada aproximada del concert: 1 hora
Catxet: A concretar
Contactar: 630 40 29 75 / 669 29 96 25
Més informació:
www.flutercussio.wordpress.com
www.isabelserrabargallo.com
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Dossier gràfic i audiovisual
Video:
Frock, Variations (fragment): https://youtu.be/J_qwlRTxTE4
Cervelló, Dansa d’Esmirna: https://youtu.be/CNxJ6Ztl0Lc
Houliff, Concert Duet: https://youtu.be/49TlIhNdwTc
Fink, Impression n. 1: https://youtu.be/j4vx2bDZVss

Fotos:
Flutercussió, Duet de Flauta i Percussió

Concert
a
l’Escola
Municipal de Música de
Salou, gener 2015
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Concert al Bouquet
Tarragona, agost 2015

Festival

de
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Ressenyes
Diari de Tarragona:

Diari de Tarragona, 7 d’agost 2015
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Diari de Tarragona,
agost 2015.
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