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Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
L’ONCA va néixer l’any 1992 en el format d’orquestra
de cordes i el violinista andorrà Gerard Claret, n’és el
concertino director. És gestionada per la Fundació ONCA,
entitat formada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit
Andorrà, que en són els patrons. L’any 2006 va iniciar les
seves actuacions com a orquestra clàssica.
Al 2003 signa un conveni de col·laboració, amb
el Teatre Auditori Sant Cugat i l’Escola Municipal de
Música Victòria dels Àngels, de Sant Cugat del Vallès. La
temporada 2004-2005, en col·laboració amb la Fundació
Orfeó Català - Palau de la Música Catalana, enceta el cicle
de concerts de cambra.
Ha estat dirigida per Menuhin, Ros Marbà, Vila,
Conti, Brotons, Brophy i Colomer, entre d’altres. Ha actuat
per Europa assolint un lloc de prestigi dins del panorama
musical.
Ha actuat amb solistes de porestigi com Yepes, V. dels
Àngels, Claret, Rampal, Arimany, Achúcarro, Bros, Nucci,
Carreras, Sebök, Aragall, Barrueco, Veloso, Rinaldi,
Hendricks, Núñez i Amaral, entre altres.
Ha enregistrat obres de Toldrà, Montsalvatge, Casals,
Turina, Rodrigo, Manén, Lamote de Grignon, Guinovart
i Rendine. Ha estrenat Gemini de Cervelló, Tres reflexos
sobre una pastoral d’hivern de Montsalvatge i la Simfonia
número 2, Andorrana de Rendine. El novembre del 2004
se li va atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya.
Gerard Claret, Concertino director
Neix a Andorra i des de l’inici de la seva activitat
professional, s’ha donat a conèixer per la seva doble faceta
d’intèrpret i pedagog.
Guanyador del concurs Tenuto de Bèlgica, medalla
del Concurs Maria Canals de Barcelona, ha actuat amb
orquestres d’arreu d’Europa, Turquia, Rússia i Japó. Ha
estat dirigit, entre altres, per Ros Marbà, Colomer, Pons,
Mercier, Barshai, Maag, Dudarova, Menuhin, Comissiona,
Yepes i Conti.
Ha enregistrat obres de Bach per a violí.
És fundador de l’Escola de Música de Barcelona,
del Curs internacional de música de Vic i del Trio
de Barcelona. De l’any 2000 al 2005 fou director de
l’ESMUC.
És director artístic del Festival Narciso Yepes Ordino
i Fundació Crèdit Andorrà.
Al 1993, esdevé concertino director de l’Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i al 2000 funda la
Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca),
ambdós sota l’aixopluc de la Fundació ONCA.
L’any 1998 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya.
L’any 2010, és nomenat Ambaixador nacional de
l’Unicef d’Andorra.

Patrons de l’ONCA:

Amb la col·laboració de:

L’Escola de Mannheim
i l’inici del simfonisme a Catalunya

Johann Stamitz (1717-1757)
Simfonia per a cordes en Re major (*)
Presto
Andante
Presto
Carles Baguer i Mariner (1768-1808)
Simfonia núm. 16, en Sol major (**)
Allegro assai
Adagio
Minueto
Rondó: Presto
Johann Stamitz
Simfonia per a cordes en La major (*)
Allegro
Andante
Presto
Carles Baguer i Mariner
Simfonia núm. 6, en Re major (**)
Vivace
Adagio
Minueto
Rondó: Presto

(*) Ed. Josep Martínez Reinoso (2013)
(**) Ed. i revisió Josep Maria Vilar

15’

13’

11’

13’

Comentaris del programa
El repertori simfònic de la coneguda Escola de Mannheim, de la qual Johann
Stamitz és un dels representants, es va divulgar de manera generalitzada per tot
Europa durant la segona meitat del segle XVIII. La clau del seu èxit es degué
sobretot a la instauració del concert com a activitat d’oci urbà i al gust creixent de
les classes benestants per aprendre a tocar algun instrument. Aquests fenòmens
vinculats a l’ideari il·lustrat van tenir també una gran rellevància a Catalunya, tal
com descriu el famós Calaix de sastre del baró de Maldà. A més, les composicions
d’autors catalans com Duran, Fàbrega, Bertran, Pons o Sor demostren l’auge de la
simfonia com a gènere instrumental en voga a Catalunya.
Segons el musicòleg Josep Maria Vilar i Torrens, la relació del repertori
simfònic de Mannheim i de Catalunya es demostra, per exemple, a través dels
arranjaments fets per Jacint Gayet a partir de simfonies per a cordes de Johann
Stamitz, conservats a l’arxiu de la Comunitat de Preveres de Vilafranca del
Penedès. Aquest fet completa la tradicional visió musicològica que es basa en la
influència només italiana del simfonisme ibèric. D’altra banda, la bona recepció
del repertori de Haydn a Catalunya, que ha estat estudiada àmpliament, es
demostra, per exemple, en la preferència per estructurar les simfonies en quatre
moviments i en l’adopció de la forma sonata en moviments inicials, tal com es pot
observar en les simfonies de Carles Baguer.
Aquest programa intenta, per tant, sonoritzar el simfonisme del segle XVIII
a Catalunya a través d’un compositor de Mannheim ben conegut, Johann Stamitz,
i del màxim representant del simfonisme autòcton català, Carles Baguer.
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