
Concert núm. 3

Barrockers, ONCA Bàsic

Josep Martínez Reinoso 
i Francesc Planella, violins

Santiago Pereira, teclat
Oriol Vilella, guitarres

Òscar Llauradó, baix elèctric
Lluís Cartes, percussió i bateria

Dijous, 12 DE març DE 2015 — 20 h 
ONCA al Palau — Petit Palau



Programa

Josep Martínez Reinoso 
i Francesc Planella, violins
Santiago Pereira, teclat
Oriol Vilella, guitarres
Òscar Llauradó, baix elèctric
Lluís Cartes, percussió i bateria

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)   
“Preludi” del Te Deum

Giulio Caccini (1551-1618) 
Al fonte, al prato

Salomone Rossi (1570-1630)   
Il Ruggiero

Andrea Falconiero (1586-1656) 
Passacalle

M. Cazzati (1616-1678) 
Xacona

Georg Friedrich Händel (1685-1759)   
“Sarabanda” de la Suite per a clave en Re menor, HWV 437

Pandolfi Mealli (1630-1670)   
Sonata La Castella

Tradicional escocesa del segle XVIII  
The Lass of Patie’s Mill 

Marco Uccellini (1603-1680)   
La Bergamasca

Johann Sebastian Bach (1685-1750)   
Ària de la Suite núm. 3, en Re major, BWV 1068 

La durada del concert és de 60 minuts sense pausa



Proper concert
DIJOUS, 23.04.15 — 20.00 h — PETIT PALAU
—

Sandaran Cello Quartet
ONCA bàsic

Obres de J. S. Bach, E. Morera, 
J. Cervelló, J. Sandaran i A. Piazzolla

Comentari

ONCA Bàsic és una proposta musical ideada per la Fundació ONCA –Govern 
d’Andorra i Fundació Crèdit Andorrà– per celebrar els vint anys de l’orquestra 
(2013). El mestissatge amb diferents estils musicals és una de les claus dels progra-
mes de petit format presentats pels músics de l’ONCA. Barrockers, que es va es-
trenar l’1 de juny de 2013, és el primer ONCA Bàsic inclòs al cicle i presenta una 
selecció de les millors obres estrenades a Andorra.

Mitjançant un repertori del segle XVII i de grans clàssics de la primera meitat 
del segle XVIII, es proposa crear una sinergia transtemporal aprofitant els me-
canismes interpretatius de la música antiga i de la música moderna. La formació 
típicament barroca de dos violins i baix continu, utilitzada en les conegudes sona-
tes en trio, es metamorfosa en un conjunt instrumental de dos violins, sintetitza-
dor, guitarra, baix i percussió. Els violins mantenen la seva funció melòdica, però 
tant el teclat com el baix i la guitarra reforcen la funció d’acompanyament amb la 
improvisació sobre patrons harmònics, mentre que la percussió emfatitza la fluï-
desa rítmica del baix continu. Aquest joc estètic genera un resultat innovador que 
uneix el passat amb l’ideari sonor contemporani. Un resultat que permet a l’oient 
acostar-se a la música antiga amb eines recents i que segur que no deixarà ningú 
indiferent. 

 
Josep Martínez Reinoso 



Patrons de l’ONCA:

Amb la col·laboració de:

Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

Biografies

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra 
Gerard Claret, director artístic i concertino director
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. 

El 2003 signà 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 2004-05 inicià, en col·laboració amb 
la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, el cicle de concerts de 
cambra. 

Ha estat dirigida per Menuhin, Ros Marbà, Vila, Conti, Brotons, 
Brophy i Colomer, entre d’altres. S’ha guanyat un lloc de prestigi dintre 
del panorama musical, amb actuacions per tot Europa.

Ha col·laborat amb solistes de prestigi com Yepes, V. dels Àngels, 
Claret, Rampal, Arimany, Achúcarro, Bros, Nucci, Carreras, Sebök, 
Aragall, Barrueco, Veloso, Rinaldi, Hendricks, Núñez i Amaral, entre 
d’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 núm. 2, “Andorrana” de Rendine. El novembre 
del 2004 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. 


