DUO BECERRA-SERRA

«Aturar el temps»
Música de compositors catalans i iberoamericans
per a flauta i guitarra

ISABEL SERRA BARGALLÓ
flauta travessera

CARMEN BECERRA
guitarra

DUO BECERRA-SERRA
“Tocando en acústico se pudo disfrutar de las sutilezas de la amplia gama de los matices
de dos instrumentos bien compenetrados gracias a sus exquisitas intérpretes.”
Diari de Tarragona
“Una interpretación global basada en la conjunción de los timbres hermosos de ambos
instrumentos, una perfecta coordinación entre ambos y brillantes solos contrastantes
cuando así la partitura lo exigía.”
Forum Clásico, Revista Ritmo
“Fou un concert molt sensible, segurament per la passió que varen posar les dues
artistes i el seu virtuosisme i sensibilitat en tocar els instruments.”
Diari “El Vallenc”

Isabel Serra Bargalló, flauta i Carmen Becerra, guitarra, inicien els seus estudis musicals
al Conservatori de Tarragona, on destaquen obtenint sempre les màximes
qualificacions. Ben aviat comencen la seva activitat com a duo dintre d’aquest centre,
primer en el marc de l’assignatura de Música de Cambra i més endavant, donada la
bona entesa musical i personal que les uneix, mogudes per les ganes de continuar
treballant plegades.
El seu treball conjunt es veu reflectit en nombroses actuacions: Cicle de Concerts del
Conservatori de Tarragona, Sala Poetes, Cicle de Concerts a les Muralles, Concurs de
Música de Cambra de Vinaròs, Bouquet Festival de Tarragona, Jornades Musicals de
La Riba… entre d’altres.
Carmen i Isabel gaudeixen també d’una dilatada carrera musical individual que les ha
portat a ser reconegudes en importants premis i guardons nacionals i internacionals i a
col·laborar amb altres formacions, tant de l’estat com de l’estranger. La voluntat
compartida de fer música a un alt nivell ha propiciat que les dues amigues reuneixin els
seus respectius instruments per transmetre conjuntament el seu art i amor per la música.
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Aturar el temps
Com deia Claude Debussy, la música és l’art de donar color al temps. Debussy es
refereix al temps real, aquell format per una successió de presents. Passat i futur són
construccions mentals per tal d’ordenar les experiències viscudes i l’esdevenir. Però no
és aquest temps el que acoloreix la música. La música es produeix en l’aquí i en l’ara.
El guitarrista i compositor lleidatà José Antonio Chic dedica 30 de diciembre a la seva
dona i atura el temps commemorant, segons paraules del propi autor, el 30 de desembre
de 1996, dia de dos naixements: el literal del seu fill Albert i el simbòlic de la mare, que
va superar el greu perill que va córrer la seva vida.
Si cada moment que s’extingeix és reemplaçat per un de nou… existeix el temps? És
potser això el que ens suggereix Conrad Setó amb la seva obra Present Eteri. La
melodia i els arpegis d’aquesta peça flueixen, intemporals, amb naturalitat, com el cant
d’una mare al seu fill. Del compositor montblanquí també escoltarem Narració, per a
flauta sola i Cábalas, per a guitarra, dedicada a Carmen Becerra.
Una altra manera de reflexionar sobre el temps és el memorial que rendim a algú que ja
no està entre nosaltres. Elegía por Cintio Vitier, de Leo Brouwer, representa un cant
del compositor cubà a l’obra, la personalitat i la creativitat de l’il·lustre compatriota,
escriptor de vasta cultura i gran dimensió intel·lectual. En un moment de la peça es
recrea una de les dances d’El Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, admirat tant
per l’homenatjat com pel propi autor.
Rememorant Robert Gerhard en el 50è aniversari de la seva mort escoltarem
Capriccio, per a flauta i Fantasia, per a guitarra. Robert Gerhard va néixer a Valls,
Tarragona, el 1896 i després de desenvolupar gran part de la seva vida i professió a
Anglaterra esdevenint un compositor de prestigi internacional, va morir a Cambridge el
1970.
A partir de l’arranjament per a soprano i guitarra del propi Heitor Villalobos sorgeix la
versió per a flauta i guitarra de Bachianas brasileiras núm. 5. El poema de Ruth V.
Corréa en què es basa la peça evoca el moment en que el dia acaba i apareix la lluna.
Es tracta doncs del temps cíclic: la successió de llum i foscor, les fases lunars, el pas de
les estacions... La peça és un clam a l’eternitat del cel, de la terra i de tota la Natura.
Des d’Argentina, Astor Piazzolla ens remet al temps històric: el dels calendaris i els
rellotges. Amb la seva Histoire du Tango ens situa en presents llunyans successius
que cataloga en quatre moviments: Bordel 1900, Café 1930, Nightclub 1960 i Concert
d’ajourd’hui. Amb ells ens trasllada als llocs on es solien escoltar tangos i ens fa arribar
els aromes, els colors i els ritmes diferenciats de cadascun dels estils d’aquest gènere
musical.
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PROGRAMA
30 DE DICIEMBRE (2002)

J. A. CHIC
(n. 1968)

3 PECES

C. SETÓ
(n. 1958)

-

Present eteri (2001)
Narració (2010) per a flauta
Cábalas (2018) per a guitarra

ELEGÍA POR CINTIO VITIER (1960)

L. BROUWER
(n. 1939)

CAPRICCIO (1949) per a flauta

R. GERHARD
(1896-1970)

FANTASIA (1957) per a guitarra

R. GERHARD

BACHIANAS BRASILEIRAS n. 5 (1938/1941)

H. VILLALOBOS
(1887-1959)

HISTOIRE DU TANGO (1986)

A. PIAZZOLLA
(1921-1992)

-

Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960
Concert d’ajourd d’hui

Isabel Serra Bargalló, flauta travessera
Carmen Becerra, guitarra
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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, PeterLukas 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.
A més, Isabel Serra Bargalló és llicenciada en Història de l’Art per la URV.
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CARMEN BECERRA, guitarra
Neix a Tarragona el 1976.
Estudia al Conservatori
Professional
de
Tarragona
amb
la
professora Joana Albiol
obtenint
Matrícula
d’Honor en tots els cursos
i Premi Extraordinari de
Grau Elemental i de Grau
Professional. Realitza el
Superior
amb
J.L.
Rodrigo i Carles Trepat,
rep classes del prestigiós
professor José Tomás i li
concedeixen la Menció
d’Honor de fi de carrera.
Durant el curs 1985-86 coneix Mª Luisa Anido amb la que inicia una llarga sèrie de
classes. Tot desemboca, per una part, en una entranyable relació d’amistat i per l’altra,
és l’origen d’una laboriosa relació professional; Carmen aprèn d’ella, principalment,
interpretació de Tàrrega, Llobet i música espanyola, i sobre tot, s’impregna del caràcter,
estil i interpretació de la magistral obra compositiva de la gran María Luisa Anido.
Ha obtingut nombrosos premis nacionals i internacionals entre els que destaquen:
primer premi al I Concurs per a joves intèrprets de Catalunya (1990), primer premi aI
Concurs Vila de Salou (Tarragona, 1992), primer premi al XXVII Concurs Internacional
de Milà (Itàlia, 1992), primer premi al V Concurs Internacional de Comillas (Cantàbria,
1992), tercer premi al Concurs Internacional de Cracòvia (Polònia, 1993), semifinalista
al Concurs Internacional “Francisco Tárrega” (Castelló,1994), primer premi al II Concurs
Vila de Salou (Tarragona, 1994), segon premi al I Concurs Internacional Mª Luisa Anido
(Barcelona,1995), premi especial a la millor interpretació de Mª Luisa Anido,
(Barcelona,1995), primer premi al I Concurs Internacional “Santiago Marín”
(Cáceres,1996), primer premi al Concurs de Beques per a Joves Intèrprets d’Ibercaja
(2003).
Ha realitzat concerts a pràcticament tota Espanya així com a Polònia, Itàlia, Xile i
Argentina. Ha participat en cursos de perfeccionament impartits per Mª Luisa Anido, J.
Luís Rodrigo, David Russell, Carles Trepat, Marco Socias, Gerardo Arriaga, Hugo
Geller, Jorge Cardoso, José Tomás, Fernando Rodríguez, Eduardo Falú, Roland Dyens
o Eliot Fisk, entre d’altres.
El 2007 surt a la llum per “Opera Tres” el seu primer disc titulat “La obra de María Luisa
Anido”, en el que estan plasmades les 19 obres de la compositora.
Actualment compagina l’activitat concertística amb la pedagògica com a membre del
“Cuarteto Anido” i impartint classes a l’escola de música “Ayete Musika Eskola” a San
Sebastián (Guipúzcoa) i al Conservatori Superior de Música de Navarra.
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FITXA TÈCNICA
Tipus d’espectacle: Recital de flauta i guitarra
Durada aproximada del concert: 1 hora
Requeriments tècnics: Escenari o espai amb suficient il·luminació per les intèrprets.
Dues cadires i dos faristols

Catxet: A concretar
Contactar: 669299625 / 649186092
Més informació:
www.isabelserrabargallo.com
www.carmen-becerra.com
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Dossier gràfic i audiovisual
Video:
Heitor Villalobos, Bachianas Brasileiras núm. 5: https://youtu.be/bmf9D8vyb0s

Fotos:
Cicle de concerts a les muralles.
Tarragona 2002.

Bouquet Festival. Tarragona 2016.
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Jornades Musicals. La Riba, Tarragona 2016.

Ressenyes
Forum Clásico, Revista Ritmo:
https://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/Paismusical/tabid/69/ID/7690/BouquetFestival%E2%80%93Tarragona.aspx?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

Diari de Tarragona:

Diari de Tarragona, maig 2016
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Diari de Tarragona, 15 juliol 2016

Diari de Tarragona, 19 juliol 2016
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Diari “El Vallenc”:

Diari “El Vallenc”, juliol 2016.
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