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FLUTE SPIRIT 

Isabel Serra Bargalló, flauta sola 

 

“Este Trabajo, en su conjunto, contiene todo un impacto sonoro de expresividad con 
sutiles fraseos que conllevan al impacto poético con una armonía perfecta entre el 
mero ejercicio narrativo y el apartado virtuoso, conjuntando todos los cambios en el 
estado psíquico-emocional.” 

       Luís Suárez, crític musical 

“Thanks for including my piece, and playing it so well.” 

       Katherine Hoover, compositora 

“Lovely sound and musicality. Bravo!” 

       Jonathan Bayley, compositor 

“Un enregistrament valent, que un intèrpret solament pot dur a terme quan te les idees 
clares.” 

       Conrad Setó, compositor 

"... un concert en el que (Isabel Serra Bargalló) ens portà tota la seva saviesa i la seva 
delicada qualitat interpretativa (...) en una actuació excel·lent i plena de contrastos 
sonors." 

"Isabel Serra posseeix una tècnica depurada que posa al servei del seu sentit musical 
amb un so dolç i ben aconseguit que transmet belles sensacions als oients (...)." 

       Jordi Gargallo, revista “Vibracions” 
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Programa  

 
Introducció i dansa: 

- ... From Within (1981) per a flauta en sol   J. Bayley (n. 1951) 

-  Music for Pan (1976) per a flauta en sol  J. Bayley (n. 1951)   

El mite de Pan & Syrinx: 

- Pan op. 49 (1951) per a oboè / v. flauta  B. Britten (1913-1976)   

- Syrinx (1913) per a flauta    C. Debussy (1862-1918)   

D’Est a Oest: 

- Air (1995) per a flauta     T. Takemitsu (1930-1996) 

- Kokopeli (1990) per a flauta    K. Hoover (1937-2018)  

Casa: 

- Narració (2010) per a flauta en sol   C. Setó (n. 1958)  

- Abril (2016) per a flauta    M. Marquez (n. 1978) 

- Capriccio (1949) per a flauta    R. Gerhard (1896-1970) 

 

Flute Spirit, l’esperit de la flauta 

  
El so de la flauta flueix de l’interior del cos humà cap a l’instrument i de l’instrument 

cap a l’exterior. L’aire vibra dins el tub mogut per l’alè i produeix el so. L’alè el mou 

l’energia interior, chi per als xinesos o prana per als hindús. Així doncs, el so l’anima 

l’energia i sorgeix de la respiració, un factor vital conjuntament amb el batec del cor. 

Tots dos responen a una alternança, a un ritme cíclic d’expansió-contracció, de ple-

buit. En la natura tot respon també a cicles: el dia i la nit, el pas de les estacions, les 

èpoques humides i les èpoques de sequera… L’ésser humà respon a cicles tal com ho 

fa la resta de l’univers. Té dintre de seu l’univers sencer, així com també el trobem 
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simbòlicament en la música. A partir de la base del so es desenvoluparà tota la 

multiplicitat de notes musicals. La gamma de notes, la seva varietat tant per alçada, 

color, dinàmica o articulació, representa la diversitat de tot allò que és manifestat.  

“Flute Spirit” és un concert que conté una selecció de peces per a flauta sola que 

Isabel Serra Bargalló ha anat incorporant al llarg del seu cicle vital i que formen part 

d’un disc amb el mateix nom. Cadascuna té un significat especial, des d’obres més 

habituals fins a d’altres que han estat dedicades o escrites especialment per a ella en 

l’etapa més recent. D’altres peces transporten al so de les flautes de bambú japoneses 

o la flauta dels natius americans, pròpies de cultures tradicionals. També n’hi ha 

d’inspiració oriental, espiritual. En tot cas, el contingut d’aquest disc està relacionat 

amb el que significa tocar la flauta per a aquesta intèrpret: una experiència en la qual 

pren consciència de la vida sense pensar en ella. 

A finals dels anys 70 i principis dels 80 el compositor canadenc Jonathan G. Bayley va 

entrar en contacte amb Paul Horn, qui li va presentar la flauta en sol al Banff Centre for 

Arts and Creativity. ... From Within busca un so interior, integrat en la respiració, mentre 

que Music for Pan al·ludeix a la llegenda mitològica de Pan i Syrinx, tan lligada al 

repertori per a flauta. 

Sonoritats ancestrals de la música japonesa i nativa nord-americana es poden escoltar 

respectivament a Air i a Kokopeli, de Katherine Hoover. Aquesta darrera i la intèrpret 

varen coincidir el 2012 al Conservatori del Liceu de Barcelona. La peça captura la 

sensació d’espai i la forta connexió el sindis hopi amb la seva terra. 

La col·laboració amb el compositor Conrad Setó es reflecteix en aquest programa a 

través de la seva obra Narració, escrita originalment per a gralla. El 2017 Conrad Setó 

escriu i dedica a Isabel Serra Bargalló Poema-Raga per a flautes i electrónica. 

Una altra compositora qui també ha dedicat música a Isabel Serra Bargalló és Marian 

Marquez. En aquest cas escoltarem Abril, estrenada per la flautista el 2016 al Bouquet 

Festival de Tarragona. 

Cappricio, de Robert Gerhard, és l’única obra que no s’inclou en el CD “Flute Spirit” i 

que s’incorpora al repertori recentment, com a homenatge el 2020 al 50è aniversari de 

la mort del compositor. Robert Gerhard va néixer a Valls, Tarragona el 1896 i després 

de desenvolupar gran part de la seva vida i professió a Anglaterra, va morir a 

Cambridge el 1970. 
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Isabel Serra Bargalló, flautista  

 

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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Fitxa tècnica 

Tipus d’espectacle: Recital de flauta sola 

Durada aproximada: 50 minuts 

Requeriments tècnics: Escenari o espai amb suficient il·luminació per l’intèrpret. 

Catxet: A concretar 

Contactar: 669299625 

Més informació:  

www.isabelserrabargallo.com 
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Dossier gràfic i audiovisual 

 
Video: 

J. G. Bayley, ... From Within & Music for Pan: https://youtu.be/wPqzUgfGWSs 

K. Hoover, Kokopeli: https://youtu.be/fk7Bl48TZhc 

M. Marquez, Abril: https://youtu.be/OXab26fhvE8 

C. Setó, Narració: https://youtu.be/bOjo0FqTxt8 

R. Gerhard, Capriccio: https://youtu.be/_nJxcQg527M 

 

Àudio: 

https://soundcloud.com/user-297030973 

 

Fotos: 

 
Presentació de “Flute 
Spirit” amb 
projeccions d’Enric 
Llevat al Museu d’Art 
Modern de 
Tarragona, desembre 
2017. 
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Presentació de “Flute Spirit” a D’Energia 

Disciplines Orientals, Tarragona, desembre 

2017. 

 

 

 

 

Ressenyes: 
Luís Suárez, “Tarraco’s Culture Club”, desembre 2017: 

http://tarracoscultureclub.blogspot.com/2017/12/flutesipirit-2017-obras-de-

e.html?spref=fb 

Revista "Vibracions" de l'Associació Musical de Mestres Directors, núm. 269, gener 2019: 
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Revista “Todo Flauta” de la Asociación de Flautistas de España (AFE), núm. 17, març 

2018, any IX). 

 

 

 

 

 


