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ISABEL SERRA & GLÒRIA COLL 
 

“Lección de bella musicalidad y tímbrica que roza la excelencia” 
 

Luís Suárez, “Tarraco Culture’s Club” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de sempre interessada en la música antiga, Isabel Serra Bargalló n’inicia estudis 

formals a la Guildhall School of Music and Drama de Londres cursant Baroque Studies 

amb Stephen Preston i Classical Studies amb Rachel Brown. Serà aquesta última qui 

iniciarà Isabel Serra en la interpretació del traverso i els instruments històrics. El 2015 

participa a l’ “Aestas Musica” International Summer School of Baroque Music and Dance, 

a Varazdin, Croàcia. Ha estat alumna activa del mestre Wilbert Hazelzet en diverses 

masterclasses internacionals i l’entusiasme pel traverso la porta posteriorment a 

perfeccionar estudis a l’ESMUC amb Marc Hantaï. Per la seva banda Glòria Coll, 

violoncel, descobreix la seva passió per la música de cambra i la música antiga a mans 

de grans mestres com el Quartet Casals o Bruno Cocset. Realitza estudis superiors a 

Utrecht amb la professora Timora Rosler (violoncel) i Viola de Hoog (violoncel barroc) i 

es gradua amb mèrits amb el Bachelor of Music de la Hogeschool van de Kunst Utrecht 

(HKU). 

 

Isabel Serra i Glòria Coll col·laboren de manera estable des de l’any 2017 i han actuat 

conjuntament a diversos cicles de concerts com les XXXV Jornades Musicals a La Riba, 

el II Cicle de Concerts a Centcelles o la temporada Nits de Clàssics al Teatre Principal 

de Valls, entre d’altres. 
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El París rococó als inicis de l’època de Lluís XV 
(1715-1743) 
 

Isabel Serra i Glòria Coll presenten un concert de música de cambra amb repertori per 
a traverso i baix continu, violoncel sol i flauta sola, en relació a obres que es varen editar 
a París durant els primers anys de l’època de Lluís XV. Compositors com Boismortier, 
Leclair o Blavet eren habituals als anomenats Concert Spirituel, inaugurats a París el 
1725 i que per favor del rei tenien lloc al gran Salon des Suisses del Palau de les 
Tulleries. La institució marcaria el món musical del moment per les seves innovacions i 
la qualitat de les seves produccions. En aquests anys existeix a París, a més, un variat 
mercat musical en el que trobem tant composicions dirigides a la Cort i a les diferents 
cases aristocràtiques com a petits grups de músics aficionats. 
 
Quan el 1715 es va eclipsar el Rei Sol, deixava com a successors al tron de França al seu besnét 
de cinc anys, que heretaria la corona i a Felip d’Orleans, el seu nebot, qui s’encarregaria de la 
regència. L’any 1722 mor el regent i es proclama la majoria d’edat de Lluís XV. Darrera la bellesa 
encantadora del nen-rei s’amagava una personalitat tortuosa i indolent que seria protagonista 
d’un dels regnats més controvertits de la història de França. El monarca, de vegades voluptuós i 
devorat pel desig, d’altres taciturn i angoixat pel pecat, desatenia les obligacions de la majestat, 
deixant els assumptes importants per al cardenal Fleury, primer ministre. El 1743 Fleury mor i 
l’apàtic rei, als 33 anys, es veu obligat a presidir personalment el Consell.  
 
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) va ser el més 
prolífic i eclèctic dels compositors que varen escriure per a 
flauta entre 1720 i 1740. Partint de posicions “modernes” i 
decididament italianitzants, no va dubtar a situar-se també com 
a autèntic representant de l’ “estil antic” francès a la manera del 
més nostàlgic dels “lullystes” per tal de satisfer tots els gustos 
del mercat. Cap el 1722 es trasllada a París, on apareixen les 
seves primeres publicacions. Va ser un compositor molt prolífic 
i popular, amb èxit financer. A diferència d’altres coetanis com 
Leclair o Rameau va esdevenir un home ric sense la necessitat 
de patrons o protectors. Una gran proporció de la seva música 
és per a flauta, musette i hurdy-gurdy. La majoria de les seves 
composicions es dirigeixen al públic amateur. Les Six Suites de 
pièces pour une flûte traversière seule avec la basse op. 35, entre la que es troba la Quatrième 
Suite en Re Major, publicades a París el 1731, estan escrites en “estil antic” francès, i com a 
tals requereixen, en particular els préludes, una execució expressiva, solemne i pomposa; usant 
les paraules de Hotteterre: amb beaucop d’inegalité. L’estil italià es troba en algun cas ocultament 
present en alguns elements dels moviments més ràpids, brillants i tècnics.  
 
Pertanyent a la quarta generació d’una família de fabricants d’instruments de vent, músics de la 
Cort francesa i compositors de la que es te informació des de principis del s. XVII, Jacques-
Martin Hotteterre (1674-1763) en fou el més il·lustre membre. Se l’anomenava “Le Romain” per 
haver viatjat a Itàlia durant la seva joventut. Tocava el fagot, la musette i la flauta i fou molt buscat 
com a professor entre els diletants de l’alta societat. Els seu tractat Principes de la flûte 
traversière (1707) va tenir un enorme èxit a França i a altres països i va precedir L’art de préluder 
(1719). Aquest inclou el Preludi en re menor n. 3 que, conjuntament amb d’altres exemples, 
suposa una rara mostra de l’art de la improvisació de preludis en la literatura de l’escola francesa 
de la flauta del s. XVIII.  
 
Avui en dia pràcticament desconegut, se sap que Jean Daniel Braun (c. 1728-1740) va ser 
membre de la capella ducal d’Épernon. Com que algunes de les seves obres també proveeixen 
una part de fagot alternativa a la de flauta, es pensa que Braun provablement tocava els dos 
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instruments. Entre 1728 i 1740 diverses de les seves composicions es van imprimir a París, 
inclosa la Sonata en re menor n. 3 de les Sonates per a flauta i baix continu op. 1.  
 
Atribuïts al compositor anterior, els Caprices composées expres pour former l'embouchure et 
Accoutumer la main aux difficultez; tant du même Auteur que de divers autres es troben en un 
apèndix d’una sonata per a flauta i baix continu publicada per “Mr. Braun” el 1740. L’autoria de 
Braun és no obstant incerta, ja que recorden fortament obres semblants de Johann Joachim 
Quantz o de Johann Martin Blockwitz. Inclosos en aquest recull de peces trobem tres capricis en 
re menor: Inventione: Andante, Fantasia: Vivace i Cappriccio: Allegro. Es poden tocar tant 
amb flauta com amb fagot o violoncel sols. 
 

Johann Joachim Quantz (1697-1773) fou l’eminent flautista, 
compositor, tractadista, fabricant de flautes  i professor al servei del 
rei Frederic II de Prússia. Abans de l’etapa en que serviria al rei, 
però, l’interès de Quantz per la composició s’havia vist enormement 
beneficiat pel contacte amb un ampli repertori d’obres franceses i 
italianes. Alumne de Buffardin, entre 1724 i 1726 completa la seva 
formació amb un període a Itàlia i estances a França i Anglaterra. 
Visita Torí, on Jean Marie Leclair es trobava temporalment 
component per al Teatro Regio Ducale, i escriu sobre ell al seu diari. 
A París, gaudeix escoltant diversos instrumentistes, entre ells 
Blavet, amb qui establiria amistat i fructuós intercanvi flautístic i 
compositiu. De mans d’un copista anònim i conservat a la Biblioteca 
Reial de Copenhagen ens arriba el recull Fantasier og Capricier per 

a flauta realitzat per Quantz per a l’ús del seu reial alumne. Hi trobem composicions pròpies i 
d’altri, entre elles l’Allegro en si menor, de dubtosa autoria. 
 
Els Leclair foren una família francesa de violinistes i compositors. 
Jean Marie Leclair (1697-1764), el més gran de sis germans 
músics, fou compositor, violinista i ballarí, considerat el fundador 
de l’escola francesa del violí. Com a compositor, Leclair va imbuir 
l’estil de la sonata italiana amb elements de la dansa “lullyana” i 
de la pièce dels violistes i clavecinistes francesos. Va combinar 
els dos estils per fer-ne una síntesi, com ho van fer molts dels 
seus contemporanis. La seva harmonia és variada i colorista i 
inclou ocasionalment modulacions enharmòniques i progressions 
intensament cromàtiques. El 1723 va a París i el 1728 hi publica 
les seves 12 Sonates per a violí op. 2. La Sonata n. 11 en si 
menor, conjuntament amb les n. 1, 3 i 5 es pot interpretar, segons 
indicació expressa del compositor, també amb la flûte allemande 
o flauta travessera. El mateix any Leclair es presenta al Concert Spirituel on serà vigorosament 
aplaudit i el 1733 Lluís XV el citarà com a ordinaire de la musique du roi.  
 

El 1723 el flautista i compositor Michel Blavet (1770-1768) es va 
traslladar a París a l’entorn del duc Charles Eugène Lévis. Tres 
anys més tard va fer el seu debut al Concert Spirituel iniciant així la 
seva carrera pública. Durant el següent quart de segle Blavet 
apareixeria al Concert Spirituel més freqüentment que cap altre 
intèrpret i diverses cròniques de l’època el considerarien 
unànimement el millor flautista de França i fins i tot d’Europa, per la 
qualitat del seu so, la seva afinació pura i la seva tècnica brillant. 
És possible que moltes de les nou sonates per a flauta de Leclair i 
el seu concert per a flauta fossin escrits per a Blavet, ja que tot 
sovint tocaven plegats al Concert Spirituel. El 1732 publica les 
Sonates mêlées de pièces pour la flûte traversière avec le basse 
op. 2. Dedica el tercer moviment de la Sonata n. 1 en Sol Major a 

la petita princesa Henriette, filla de Lluís XV i aficionada a la música i al violoncel. Blavet 
aconseguiria la posició de primer flautista de La Musique du Roi (1738) i de l’Opéra (1740) sense 
rivals i rebria elogiosos comentaris per part de Telemann, Quantz o Voltaire.  
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PROGRAMA 

Suite n. 4 op. 35 en Re Major (1731)  J. B. de Boismortier (1689-1755) 
 

- Prélude. Lentement     
- Air. Gaiment      
- Rondeau. Gaiment     
- Air. Doucement, et mesuré    
- Musette. Gracieusement    

 
L’Art de Preluder op. 7 (1719)   J. M. Hotteterre (1673-1763) 
 Preludis en re menor, per flauta sola: 
 

- Preludi en re menor n. 3  
 
Sonata n. 3 op. 1 en re menor (1728)  J. D. Braun (?-1740) 
 

- Andante         
- Corrente. Allegro     
- Gavotta      
- Allegro       
- Presto       

 
Capricen (1740)      Braun – Quantz - Blockwitz (?) 

Capricis en re menor, per violoncel sol: 
 

- Inventione: Andante 
- Fantasia: Vivace 
- Cappriccio: Allegro      

 
Fantasies i capricis (?)     J. J. Quantz (1697-1773) 
 

- Allegro en si menor per flauta sola   
 
Sonata n. 11 op. 2 en si menor (1728)  J. M. Leclair (1697-1764) 
 

- Adagio       
- Allegro       
- Aria gratioso      

 
Sonata n. 1 op. 2 en Sol Major (1732)  M. Blavet (1700-1768) 
 

- Adagio       
- Allegro       
- Aria 1ª “L’Henriette”     
- Aria 2ª       
- Presto 

 
Traverso: Isabel Serra Bargalló 

Violoncel: Glòria Coll 
Clavicèmbal: a determinar (opcional) 
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ISABEL SERRA BARGALLÓ, traverso 
 

Inicia els estudis de flauta al 
Conservatori de Tarragona obtenint 
Matrícula d’Honor en tots els cursos i 
els Premis Extraordinaris de Grau 
Elemental i Professional. Obté el 
Títol Superior de flauta al CSMM de 
Barcelona i posteriorment 
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.  
Ha obtingut nombrosos premis i 
reconeixements entre els que 
destaquen: finalista al Concurs 
Permanent de JJMM d’Espanya 
(Segorbe, 1993), finalista i becada al 
Concurs Permanent de JJMM 
d’Espanya (Alcalá de Henares, 
1995), premi i beca d’estudis de la 
Fundació Yamaha-Hazen Europa 
(Madrid, 1997), beca d’ampliació 
d’estudis de la JONDE (1998), beca 
de la Fundació Agrupació Mútua per 
a estudis a Londres (1999), beca de 
la Generalitat de Catalunya durant 
dos anys consecutius per a estudis a 
Londres (1999 i 2000), premi de la 
fundació “Sylvia and Dennis Forbes” 

(2000, Londres) per l’excelència en els estudis a la Guildhall School of Music and Drama, 
Primer Premi al Concurs Nacional de Flauta “Donosti 99”. 
Des de sempre interessada en la música antiga, n’inicia estudis formals a la Guildhall 
School de Londres cursant Baroque Studies amb Stephen Preston i Classical Studies 
amb Rachel Brown. Serà aquesta última qui iniciarà Isabel Serra en la interpretació del 
traverso i els instruments històrics. El 2015 participa a l’ “Aestas Musica” International 
Summer School of Baroque Music and Dance, a Varazdin, Croàcia. Ha estat alumna 
activa del mestre Wilbert Hazelzet en diverses masterclasses internacionals, i 
l’entusiasme pel traverso la porta posteriorment a perfeccionar estudis a l’ESMUC amb 
Marc Hantaï. 
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 la 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 Vilaseca i la integral dels Concerts de Brandemburg de J. S. Bach amb 
l’orquestra Camera Musicae. 
Ha col·laborat tocant diferents traversos en la gravació del CD “Omumbo Rombomba. 
Cuentos Afroamericanos” (2015), acompanyada de Paco Montañés (percussions) i 
Alexander Hernández (narrador). 
Isabel Serra és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona.  
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GLÒRIA COLL DOMINGO, violoncel 
 

Neix a Riudoms el 1988. Al seu 
poble natal va rebre les seves 
primeres classes de violoncel a 
mans de la professora Carmen 
Gómez a l’edat de vuit anys. Va 
continuar la seva formació 
musical al Conservatori 
Professional de Vila-seca, on es 
va graduar amb el Títol 
Professional de Música l’any 
2009 sota el mestratge de David 
Blay. Aquell mateix any va iniciar 
els seus estudis superiors a 
l’ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya) en 
l’especialització d’Interpretació 
del Violoncel. Allí hi va descobrir 
la seva passió per la música de 
cambra i la música antiga, a 
mans de grans mestres com el 
Quartet Casals o Bruno Cocset. 
Fruit d’aquesta nova visió, Glòria 
Coll decideix continuar la seva 
formació als Països Baixos.  
El 2011 es muda a Utrecht per 
continuar els estudis superiors amb la professora Timora Rosler (violoncel) i Viola de 
Hoog (violoncel barroc), on es gradua el 2005, amb mèrits, amb el Bachelor of Music de 
la Hogeschool van de Kunst Utrecht (HKU). Durant el curs 2015-2016, Coll amplia els 
seus estudis de música antiga al Conservatori d'Amsterdam sota el mestratge de Viola 
de Hoog.  
Entre d'altres, ha rebut classes magistrals de violoncel dels mestres Melissa Phelps, 
Leonid Gorokhov, Dmitry Ferschtman; en el camp de la música antiga, dels 
violoncel·listes Christophe Coin, Lucia Swart o Bruno Cocset, i ha articipat en projectes 
amb perspectiva historicista liderats per Wilbert Hazelzet, Shunske Sato, Teunis van der 
Zwart, Antoinette Lohmann, Heiko ter Schegget o Siebe Henstra.  
Entre els seus últims projectes, destaca la participació en el festival Opera Forward per 
a joves talents organitzat per la Dutch National Opera & Ballet, i el projecte conjunt del 
Conservatori d'Amsterdam amb l'històric grup de música antiga Il Fondamento, amb 
concerts als Països Baixos i Bèlgica.  
A més a més, amb el seu grup de música antiga Les Sélénites van quedar seleccionats 
per al festival de música antiga de Colònia, el Zamus, fet que els va donar l'oportunitat 
d'oferir un concert en el marc del festival l'any 2016. 
Glòria Coll ofereix regularment concerts a França i als Països Baixos amb l'ensemble 
Les Sélénites o en col·laboracions amb altres agrupacions cambrístiques, especialment 
de música antiga. 
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FITXA TÈCNICA 
 
Tipus d’espectacle: Recital de música de cambra (música antiga) 
 
Durada aproximada: 1 hora 
 
Requeriments tècnics: Escenari o espai amb suficient il·luminació per als intèrprets. 
 
Contactar: 669299625 / 628747772 
 
Més informació: 
 
www.isabelserrabargallo.com 
 
www.gloriacolldomingo.cat 
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Dossier gràfic i audiovisual 
 
Video: 
 
G. F. Haendel: Sonata en Sol Major, Allegro: https://youtu.be/A8iWJwTxz7o 
 
J. B. de Boismortier: Cinquième Suite op. 35, Rondeau: https://youtu.be/qaMCBKSLB6Y 
 
J. B. de Boismortier: Cinquième Suite op. 35, Gigue: https://youtu.be/A6fMdep8Wrg 
 
Fotos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXV Jornades Musicals a La Riba, Tarragona, 2017 
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2n Cicle de Concerts a Centcelles, Constantí, 2018 

 

Ressenyes 
 
Tarraco’s Culture Club: 
 
https://tarracoscultureclub.blogspot.com/2018/07/5-de-julio-de-2018-festival-de.html 
 
Diari “El Vallenc”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diari “El Vallenc”, agost 2017 


