L'Orquestra Terres de Marca sorgeix l’estiu del 2010 a la comarca de l’Anoia de la mà de
Concepció Ramió i Josep Miquel Mindán, comptant amb joves intèrprets d’alt nivell i notable
experiència. La primera aparició pública fou com a orquestra de cambra i companyia de petit
format amb l’intermezzo La Serva Padrona, de G.B. Pergolesi, amb direcció musical de
Josep Miquel Mindán i escènica d’Arnau Vinós, amb la qual va recórrer diversos escenaris
de Catalunya entre 2010 i 2011. Sota aquest mateix format i direcció també porta a escena
l’òpera La Canterina, de J. Haydn, el novembre de 2012 a Igualada.
En format orquestral, entre 2012 i 2015 ha realitzat sota la batuta de Daniel Mestre, el
Concert d’Orquestra i Orgue, amb obres de Mozart, Poulenc i Miserachs, amb
l’organista Joan Paradell, a Igualada; el Concert de Joves intèrprets de corda,
a
Hostalets de Pierola i Igualada, amb obres de Vaugahn Williams, Mendelssohn,
Montsalvatge i Mozart; la participació a la II i III edicions del Festival Ànima d’Igualada,
amb el concert Bach&Haendel, Advent i Nadal i Concert de Nadal Bach, amb obres com
el Magníficat de Bach o les cantates BWV 61, 84 i 248, i el concert de Nadal 2015, amb la
Missa de la Coronació d e Mozart entre altres obres. El juny del 2015 participa en la
producció del concert d“Els Millors Èxits dels Óscars de Hollywwod”, amb el duo piano
internacional Carles Lama&Sofia Cabruja que porten a escenaris d’arreu de Catalunya.
Sota la direcció musical de Josep Miquel Mindán cal destacar la participació al 1r Festival
de Música Sacra d’Igualada, Ànima, el desembre del 2012 amb l’Oratori de Nadal de
Saint-Saëns amb la Coral Xalest i la presentació pública com a orquestra simfònica amb
la secció completa de vent en el concert Els Nostres Joves Grans Músics, amb obres de
Beethoven, Sibelius i L. Muñoz. També cal destacar la participació en la commemoració
del 10è aniversari del Cor Anton Bruckner de Barcelona, amb la interpretació de la Missa
n. 2, en mi m, de Bruckner, entre el desembre de 2013 i gener 2014. El mes d’abril de
2015 presenta l’espectacle amb música en directe d’ Els Tres Mosqueters, amb un
muntatge musical de Josep Miquel Mindán i coreogràfic d’Elena Bernal, portat a escenaris
de la comarca de l’Anoia.
Ha enregistrat el Cd de l’Oratori del Llibre de Sinera de S. Espriu amb música de Mercè
Torrents, amb un format experimental mixt orquestra/cobla/cançó sota la direcció de
Concepció Ramió.
L’Oquestra Terres de Marca actua sota la producció de Contrapunt. Plataforma per a
la promoció d’Activitats Musicals, una entitat que neix juntament amb l’orquestra, amb
la voluntat d’anar consolidant diferents formacions vocals-instrumentals amb joves músics
professionals a fi de fer arribar a tots els racons del nostre país propostes singulars de
música clàssica i de música catalana. Sota aquest mateix segell, ara mateix, a més de
l’orquestra, figuren altres formacions clàssiques i de música catalana.

