Consort Pere Serra
Orquestra de Flautes de Bec de Catalunya
Eloi Fuguet Surroca, direcció
Josafath Larios, percussions
Joaquim Bogunyà, llaüt

01. Tielman Susato (ca.1510-1570 o posterior): Ronde (Cum decore)
02. Juan del Encina (1468-1529): Hoy comamos y bebamos
03. Alonso Lobo (1555-1617): Ego flos campi
04. Anònim del segle XVI: ¿Con qué la lavaré?
05. Anònim del segle XVI: Pase el agoa
06. Ànonim del segle XIII (Còdex de Montpeller): Alle, Psallite cum luya
07. Juan del Encina (1468-1529): Más vale trocar
08. Juan del Encina (1468-1529): Triste España
09. Alonso Lobo (1555-1617): Benedictus qui venit
10. Jacob Arcadelt (1504 o 1505-1568): Il bianco e dolce cigno
11. John Dowland (1562-1626)): Come again
12. Gabriel Manalt i Domènech (1657-1687): Tiento de falses
13. Benjamin Britten (1913-1976): Scherzo
Durada total: 28:05
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1:30
1:14
2:09
2:24
2:00
1:13
2:26
2:03
1:28
2:08
2:40
3:26
3:17

Gravació realitzada el 20 de gener de 2018 a l’Espai Montseny de Viladrau, el 12 de
maig de 2018 a la Sala Tèxtil Rase de Cardedeu i el 4 de maig de 2019 a l’Escola i
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú.
Tècnic de so: Alfred Fernández.
Disseny de portada: Albert Álvarez.
Fotografies: Bernat Cedó, Albert Alsina i Eloi Fuguet.
Correcció de textos: Elena López i Marià Marín.
El Consort Pere Serra és format per Joan Alsina, Carme Batallé, Carolina Batet,
Montserrat Còdol, Emília Cuenca, Daniel de Mas i Canals, María Jesús Leo, Marià
Marín i Torné, Àngela Marsal, Núria Mata, Lluís Montoliu, Victòria Pladellorens, Rafel
Ribas, José Luís Sánchez, Salvador Soteras, Anna Torra, Montse Turull, Jaume Tort i
Etsuko Ushiyama. Eloi Fuguet Surroca n’és el director.
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Te x t o s
Romà Escalas, Eloi Fuguet Surroca i Joan Alsina
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LA TRADICIÓ CATALANA DE FLAUTA DOLÇA
Romà Escalas, juny 2019
Hem de considerar l'ús i aplicació musical de la flauta dolça a Catalunya com a
continuació d'una rica tradició medieval, de la qual en resten nombrosos
testimoniatges. En els arxius de la cort catalanoaragonesa d'Alfons III (1327) ja
apareixen els primers registres sobre joglars de flahuta. Recordem que el terme flauta,
es refereix sempre a la flauta dolça, ja que la travessera s'anomenava aixabeba.
Durant el segle XV la informació sobre les flautes queda ricament ilustrada en
l'iconografia. En la decoració del sostre de la capella del Palau Dalmases de
Barcelona apareixen esculpides flautes de diferents mides. En la pintura, tenim
reproduccions magnífiques en els retaules de Pere Serra i de Jaume Huguet (1450),
on ja apareixen conjunts amb tres flautes. Aquest grup polifònic de flautes és
considerat com el primer document històric d'aquesta cobla, integrada per
instruments molt evolucionats, amb forats d'octava per al polze. A partir del segle
XVI, les principals capelles registren l'activitat dels ministrers de flauta i malgrat els
profunds canvis estilístics de la fi del segle, l'antiga tradició musical es manté fins al
segle XVIII. És en aquesta època que el músic i teòric català, Pablo Minguet inclou al
seu tractat Academia Musical de los Instrumentos (1752-1774), el mètode i obres per
a sonar amb la flauta dulce y la flautilla.
En convivència amb el flabiol, al llarg del segle XIX, es varen construir a Catalunya
flautes dolces per a practicar, amb sons més domèstics, les digitacions de les obres
d'instruments més sonors (gralles, tarotes, etc.). Però no serà fins la segona meitat
del segle XX que es recuperarà l'espai tradicional de la flauta dolça com a
instrument didàctic i formatiu per a la polifonia de conjunt. La gran acceptació
d'aquest instrument en tota la diversitat d'estils musicals que abasta, va ser impulsada
per el primer grup de música antiga, Ars Musicae (1936), els mestres que varen
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lluitar per incloure-la en els currículums dels conservatoris, als comerciants que
varen apostar per aquesta novetat i a la formació de grups de flautistes, de quartets
fins als grans conjunts, inicialment convocats per Bloc. Associació de la Flauta de Bec,
creada en 1967 amb la intenció de 'difondre i popularitzar l'instrument'.
La recuperació d'aquest instrument ha estat cabdal en difondre l'accés a
repertoris històrics i contemporanis, en la formació musical de les noves
generacions i en el conreu col·lectiu de la música en viu, amb la complicitat
indispensable dels músics amateurs.
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AMATEUR VE D’AMOR
Eloi Fuguet Surroca, octubre 2019
Hi ha un actor del sector musical al qual no s’hi presta l’atenció necessària. Aquest és
l’amateur. En una societat com la nostra on la música ha esdevingut una activitat cada
vegada més professionalitzada, hem oblidat aquells que fan música només pel gaudi, ja
sigui interpretant-la a casa o en grups més o menys organitzats. Deixant de banda la
magnífica tasca del món coral català, és ridícul que encara a dia d’avui no es potencïi la
interpretació no professional de la música clàssica, que no aparegui en les nostres
programacions, mitjans de comunicació, en les nostres produccions discogràfiques…
Hem relacionat tant la pràctica musical amb el professionalisme que molts pares han
de remarcar sistemàticament als professors de música que els seus fills “no s’hi
volen dedicar”. Intenteu fer un càlcul aproximat del nombre d’estudiants de música
que han aconseguit algun tipus de titulació dels nostres conservatoris en els darrers
30 anys i compareu-lo amb el nombre de músics catalans que omplen les
programacions dels nostres teatres i auditoris. Molts d’ells potser van plantejar
“dedicar-s’hi” en algun moment de la seva formació, hores i hores d’estudi que ara
no reverteixen musicalment a la societat. Potser perquè no troben projectes
estimulants, capaços de deixar la mandra enrere i posar-se de nou a tocar. És clar
que les eines que dona la pràctica precisa d’un instrument poden ser molt valuoses,
i que anar a escoltar un concert és una de les millors activitats culturals i d’oci que
es poden fer. Però també és cert que mai arribaran a la potència que dona la
interpretació personal de la música.
No hi ha cap estudi encara on s’hagi analitzat el gruix d’aquest col·lectiu a Catalunya,
ni tampoc la seva capacitat d’incidència en el mercat cultural, però els puc assegurar
que hi ha membres del Consort Pere Serra que estan més “al dia” de l’actualitat
musical del país i per descomptat van a més concerts que un servidor.
8

El Consort Pere Serra va néixer amb la voluntat d’oferir un punt de trobada als
amants de les flautes de bec, un espai on poder fer música i compartir experiències
al voltant d’aquest instrument. Aquest projecte musical va iniciar-se l’1 de desembre
de 2012 i des d’aleshores és una orquestra de flautes de bec oberta a tothom, a
totes les edats, on no importa el grau d’experiència que un tingui amb l’instrument
sinó les ganes de tocar-lo en grup. Tots els seus músics són amateurs, són, doncs,
amants de la música.
Des d’un punt de vista personal no puc dir res més que és un orgull poder dirigir
aquest conjunt, que gaudeixo tant o més que ells dels assajos i els concerts, i que
envejo la relació lúdica i festiva que tenen amb l’instrument que em va fer músic i
mestre. Que per molts anys duri aquest conjunt, que sàpiga evolucionar i adaptar-se
als nous temps, esperant que no perdi l’essència de seguir sent un punt de trobada
pels amants d’aquest meravellós instrument de vent amb bisell i vuit forats.
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BREUS APUNTS SOBRE LES MÚSIQUES
Joan Alsina, 2019
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Ronde
Dansa inclosa al recull la Danserye, de Tielman Susato (ca.1510-1570 o posterior),
impressor de música i compositor flamenc de meitat de segle XVI. En aquest recull
hi ha danses i altres composicions de autors i països diversos, per bé que totes les
harmonitzacions semblen ser obra de Susato.
Hoy comamos y bebamos
Villancet de Juan del Encina (1468-1529) inclòs en el Cancionero Musical de Palacio (aplec
d’obres del darrer terç del XV i inici del XVI). Poeta, dramaturg i músic, és el més prolífic
dels compositors del renaixement espanyol. Aquí veiem el Juan del Encina més alegre i
vital, que de vegades pot arribar a resultar de gust dubtós per a certa gent d’ordre.
Ego flos campi
Motet d’Alfonso Lobo (1555-1617), compositor andalús, malauradament poc
divulgat però reconegut a la seva època, especialment per Tomàs Luis de Victoria
(1548-1611). La lletra està relacionada amb el segon càntic dels Càntics del Rei
Salomó, en què es narra la relació amorosa d’una parella amb constants referències
al món vegetal. Aquest tema ja havia estat musicat per compositors com Jacobus
Clemens non Papa (1510-1586) o Claudio Monteverdi (1568-1634).
¿Con qué la lavaré?
Villancet anònim del Cançoner del Duc de Calàbria (o Cançoner d’Uppsala, publicat el
1556. En una versió per a viola de mà, Miguel de Fuenllana (1500?-1579) l’atribueix a
Juan Vásquez. S’hi explica les tribulacions d’una noia en una situació no desitjada, que
a l’època les dones casades solucionaven amb “agua de limones”.
Pase el agoa
Villancet del Cancionero Musical de Palacio. D’autor desconegut, de vigorós ritme i
lletra curiosa per la presència d’expressions franceses i italianes entre les galaicoportugueses. Una gresca d’havent sopat en el Camí de Sant Jaume...?
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Alle, Psallite cum luya
Motet llatí a tres veus inclòs en el Còdex de Montpeller recopilat pels volts del 1300.
Document amb més de tres-centes composicions de la segona meitat del segle XIII,
de cal·ligrafia i decoració delicioses. Va ser trobat el 1852 curiosament a la facultat
de medicina de Montpeller.
Más vale trocar
El Juan de la Encina més seriós i reflexiu en un villancet deliciós: “Más vale trocar
placer por dolores que estar sin amores”
Triste España
Obra de Juan del Encina (1468-1529) inclosa al Cancionero Musical de Palacio. Villancet
de gran càrrega emotiva, amb una harmonia especialment agosarada per l’època de
principis del segle XVI.Va ser composta arran de la mort, el 1497, del príncep Juan, fill i
hereu dels Reis Catòlics. Pot induir sentiments diversos en les nostres circumstàncies.
Benedictus qui venit
Una altra composició d’Alonso Lobo. En aquest cas un Benedictus de l’ordinari de la
Missa, tres veus que es superposen i progressen en un continu que sembla sense fi.
Il bianco e dolce cigno
Jacob Arcadelt (1514-1557), tot i ser francoflamenc, va viure a Itàlia a la primera meitat
del segle XVI. Madrigal de lletra evidentment farcida de simbolisme que narra la mort
d’un cigne blanc. Hi ha qui hi veu el lament de l’ànima en deixar el cos, d’altres el dolç
benestar després d’una cerimònia amorosa de volta i mitja.
Come again
Tot i que el madrigal es un gènere fonamentalment italià, a Anglaterra també va tenir
importància, encara que una mica més tard. Come again n’és un conegut exemple del
compositor i el més gran dels llaütistes John Dowland (1562-1626) publicat el 1600.
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Tiento de falses
Gabriel Manalt i Domènech, fill de pagesos de Martorell, va ser organista a Santa
Maria del Mar a la segona meitat del segle XVII. Va ser considerat el millor organista
de Catalunya. Malgrat la seva prematura mort als 29 anys ens va deixar delicioses
mostres del seu saber fer musical com ara aquest Tiento.
Scherzo
Una de les primeres composicions del segle XX pensada per ser tocada amb flautes
de bec. Benjamin Britten (1913-1976) era uns dels músics, juntament amb Paul
Hindemith, que “a més a més” tocava la flauta de bec. Compositor, pianista i director
anglès va fer una música eclèctica, sense ruptures clares amb res, en diferents gèneres:
òpera, orquestra, cambra,... Personalitat complicada en una època difícil.
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Eloi Fuguet Surroca
Va néixer a Barcelona el 1979. Com a flautista de bec va obtenir la matrícula
d’honor i premi d’honor de Grau Superior a Barcelona i ha rebut classes de Josep
M. Saperas, Joan Izquierdo, Paul Leenhouts, Walter van Hauwe, Pedro Memelsdorff i
Pierre Hamon. Ha tocat en ensembles de música antiga a diverses ciutats catalanes,
espanyoles i holandeses. Forma part del quartet de flautes de bec Windu i ha
col·laborat amb Fortuna d’un Gran Tempo, The Ripieno Consort i el famós conjunt Il
Giardino Armonico.Va ser membre fundador d’En Bloc Quartet.
Com a docent té una llarga experiència en l’ensenyament i divulgació del seu
instrument, principalment en escoles de música i conservatoris. Actualment és
professor a l’Escola i Conservatori Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú, al
San Francisco International Orff Course (EUA) i director de l’orquestra amateur de
flautes de bec Consort Pere Serra.
Com a gestor cultural es va formar a
l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC). Posteriorment,
ha gestionat les orquestres de
cambra de Terrassa i Granollers a
més de desenvolupar diverses
tasques de producció i programació
musical com a freelance.
Ha estat programador del cicle
Dissabtes de berenar al Palau Gomis
del Museu Europeu d’Art Modern, de
l’Auditori Eduard Toldrà i és soci fundador de la discogràfica independent de música
clàssica Beltempo Records. (Fotografia: Ígor Cortadellas).
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Agraïment als col·laboradors
A la gent de l'Espai Montseny de Viladrau, del Tèxtil Rase de Cardedeu i de l’Escola i
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, per
cedir-nos els espais per la gravació.
A l'Escola de Música del Palau, per acollir-nos tots aquests anys.
A en Romà Escalas, degà de la flauta de bec a Catalunya, per haver-nos transmès
amor i passió per aquest preciós instrument.
A l'Associació Musical Windu, per haver donat suport a la iniciativa de gravar aquest disc.
A l'Andreu Brunat, a en Joan Izquierdo i a la Sara Tarragona, per haver posat el seu
granet de sorra en aquesta creació.
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Agraïment als pereserres
A tots els flautistes de bec que en algun moment han format part de la plantilla del
Consort Pere Serra (ja sabeu, les nostres portes sempre són obertes),
especialment a la Montserrat Batallé, la Sara Bladó, la Carme Bossa, en Joan Bozzo,
l’Assumpta Fuster, la Núria Fuster, l’Àlex Garcia, la Vola Ralambondrainy, la Núria
Silvestre, en Saverio Torchio, la Montse Vilarrasa i l’Esther Volmer.
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Agraïment als mecenes
I a tots aquells que heu donat suport al nostre projecte, en especial als qui heu
participat en la campanya de Verkami:
Dolors Albós, Família Algans Burgués, Eulàlia Àlvarez, Marta Àlvarez i Marsal, Isabel
Amat, Glòria Armengou Musach, Montserrat Batallé, Consol Blanch, Joaquim
Bogunyà, Elisabeth Bosch, Núria Bouza Vidal, Família Brunat Cuscó, Família Brunet
Vega, Imma Burgués Torra, Montse Camps Riera, Miquel Carreras i Montse Subirana,
Marta Casamitjana, Oriol Casanovas La Rosa, Família Cedó Cuenca, Antoni Cuenca,
Família Cuenca Subietas, Maria Neus Edo i Ximenes, Espadán Quartet, Teresa Ferré,
Enric Ferrero, Maria Forns Santacana, Frater de Barcelona, Helena Fuguet, Geneta,
Marta Goula, Montserrat Goula, Teresa Hernàndez, Ismael i Aurora, Jedidjah i Anna,
Margarita Jiménez Mancha, Eva Jornet, Neus Juvillà, Carles Lax, Agustí Llorens i
Bastian, Sofía López-Ibor, Pepe Manué, José Luís Martínez, Marina Meseguer, JosepAnton Monfort, Fina Niubó, Josep Nogués, Antoni Pardo Ayuso, Matrimoni PonsOliart, Sílvia Puigvert, Josep Maria Rebés, Maia Rivera Font, Lali Roig, Susanna Rosich,
Ruth’n’Ramon, Joaquim Sales, Anna Saura, Família Solé i Gil, Maria Rosa Surroca i
Joan Fuguet, Aixa Toledano Benítez, Concepció Torner Casals, Cristina Tort
Homedes, Família Tort Gonzàlez, Jordi Tort, Joan Manuel Tresserras, Josep Tubau,
Barbara Valenti, Montserrat Vernet Padró, Montse Vilarrasa, Joan Vives i Josep Vives.

English texts
Textos en castellano
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