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DUO BRUYÈRES
El “Duo Bruyères”, format per Isabel Serra, flauta travessera i Andrés Moya, piano, es
presenta com a formació estable l’any 2014 amb la intenció de donar consistència i
continuïtat al treball musical conjunt que aquests dos músics havien estat desenvolupant
des de feia temps. Tots dos tenen una dilatada carrera professional individual que els
ha portat a col·laborar amb altres formacions tant de l’estat com de l’estranger.
El repertori del “Duo Bruyères” incorpora obres cabdals de la literatura cambrística per
a flauta i piano, transcripcions i arranjaments, així com peces menys interpretades
habitualment. També pretén dur a terme estrenes i apropar-se a la música actual.
Des de la seva presentació, el “Duo Bruyères” ha realitzat concerts en destacats cicles
de concerts de la geografia catalana: Reus, Tarragona, Cambrils, Vila-seca, Móra
d’Ebre, La Riba, Castellserà i Barcelona, entre d’altres.
El febrer de 2018 és convidat pel Consell Català de la Música a oferir un recital al Jardí
dels Tarongers a Barcelona.
De la seva interpretació, la crítica ha assenyalat:
“El públic assistent va gaudir del virtuosisme amb que Isabel Serra i Andrés Moya
interpreten les obres d’aquests músics universals.”
Revista “Cambrils”
“El Duo Bruyères es mostrà com dos intèrprets molt competents artísticament parlant
unint la dolcesa de la flauta travessera amb la perfecta compenetració amb el piano per
oferir-nos una actuació de molt alta qualitat plenament reconeguda pels aplaudiments
del públic assistent amb un programa molt atraient i no exempt de dificultat tècnica i
expressiva que va estar sempre molt ben resolta.”
Revista “Vibracions”, Associació Musical de Mestres Directors
“Los dos intérpretes son amorosamente respetuosos con la obra: reconocen sus
misterios y descifran sus enigmas.”
Conrad Setó
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Notes al programa
El Duo Bruyères pretén fer música més enllà dels instruments i s’inspira, en cada
producció, en un tema diferent, independentment de que les obres que conformen el
programa de concert siguin o no originals per a flauta i piano. En aquesta ocasió,
“Impressions de la Natura” incorpora a través de la música molts dels elements d’un
paisatge natural: des de la rosada sobre les fulles d’un matí de primavera a les ones del
mar Mediterrani. Aus diverses, insectes voladors, els arbres, la lluna o les muntanyes
de la mà de la subtilesa i els colors de la música francesa i també de compositors més
propers com Conrad Setó o Eduard Toldrà.

PROGRAMA
“Sonetí de la rosada”

E. Toldrà
(1895-1962)

“D’un matin du printemps”

L. Boulanger
(1893-1918)

“Petita rapsòdia mediterrània”

C. Setó
(n. 1958)

“El carnaval dels animals”
-

C. Saint-Saens
(1835-1921)

Le cygne
Volières

“Bruyères”
“Clair de lune”

C. Debussy
(1862-1918)

“La flûte de Pan”

J. Mouquet
(1867-1946)

-

Pan et les bergers
Pan et les oiseaux
Pan et les nymphes

Isabel Serra Bargalló, flauta travessera
Andrés Moya, piano
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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 Márquez 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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ANDRÉS MOYA, piano
Format al Conservatori de
Música de Vila-seca amb el
pianista Cecilio Tieles i el
compositor
Benet
Casablancas i al CSMM de
Barcelona amb la pianista
Carme Vilà i els compositors
Xavier Boliart, Albert Sardà i
Ramon Porter on obté el
Títol Superior de Piano amb
menció d’Excel·lent. També
ha rebut classes de Música
de Cambra del violinista
Evelio Tieles al Conservatori
del Liceu.
L’any 1998 es trasllada a Lausanne (Suïssa) on obté el “Diplôme Supérieur de Piano”
amb el pianista Christian Favre i a més entra a formar part del Cor de l’Òpera de
Lausanne. Novament a Tarragona perfecciona estudis de cant amb la mezzosoprano
Mercè Obiol al Conservatori d’aquesta ciutat.
Becat l’any 1986 per participar al Concurs Maria Canals de Barcelona i premiat per les
seves intervencions pianístiques als concursos de JJMM de Vilafranca (1984 i 1985) i al
Concurs de piano Ciutat de Reus (1986).
Ha col·laborat amb l’Orquestra Pablo Sarasate i amb la Banda de la Unió Musical
Senienca ha interpretat com a solista la “Rhapsody in Blue” de Gershwin. També ha
acompanyat el Cor de Cambra Scherzo, el Trio “Ad Libitum”, el Cor de la URV, la
mezzosoprano Mª Carme Duran, el baríton Pierre Pantillon i el contrabaixista Luis Cojal
entre d’altres músics. Ha interpretat professionalment al piano a sales com el
Conservatori de Paris, Pamplona, Lausanne, Palau de Música Catalana, Teatre
Metropol, Auditori Felip Pedrell, Auditori Josep Carreras, etc.
Actualment forma part del Cor de l’Auditori Josep Carreras i acompanya a
instrumentistes i cantants en recitals i concursos.
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FITXA TÈCNICA
Tipus d’espectacle: Recital de música de cambra

Durada aproximada del concert: 50 minuts

Requeriments tècnics: Sala amb piano de cua. Faristol per la flautista. Il·luminació per
als intèrprets.

Catxet: A concretar
Contactar: 669299625 / 609591301

Més informació:

www.isabelserrabargallo.com
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Dossier gràfic i audiovisual
Video:
C. Debussy, “Prélude” de la Suite Bergamasque: https://youtu.be/dGatdLizu-w
M. Moszkowsky, 3 Danses Espanyoles op. 12: https://youtu.be/3fsB0B-UZ_k
E. Toldrà, Sonetí de la Rosada: https://youtu.be/wRvNAN54SbY
C. Setó, Petita rapsòdia mediterrània: https://youtu.be/zi2O7hoeHM8

Fotos:
Concert al Bràvium Teatre, Reus, gener 2014

Concert al Teatre “El Magatzem”,
Tarragona, febrer 2014
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Concert a l’Escola de Música
“Joan Guinjoan” de Riudoms,
febrer 2014

Concert a la Cripta de
l’Ermita de la Verge del
Camí, Cambrils, maig
2015

Concert al Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona, març 2017
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Concert al Jardí dels
Tarongers,
Barcelona,
febrer 2018

Concert a l’Església de Sant Nicolau de
La Riba, Tarragona, maig 2018

Concert al Cicle “Castellserà
de Nit” a Castellserà, Lleida,
agost 2018
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Ressenyes
Diari “El Vallenc”:
http://www.elvallenc.cat/comarques/musica-de-cambra-de-qualitat-a-lesglesia-de-lariba/

Diari “El Vallenc”, maig 2018
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Revista “Vibracions” de l’Associació de Mestres Directors:

Revista “Vibracions”, març 2018
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Revista Cambrils:
https://www.revistacambrils.cat/noticia/16148/concert-de-flauta-i-piano-amb-el-duobruyeres-a-la-cripta

Diari de Tarragona:
Diari de Tarragona, 11 de gener 2014

Diari de Tarragona, 12 de
gener 2014
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