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Proposta d’un repertori dels més cèlebres valsos vienesos combinat amb 
un elegant repertori de polques clàssiques ideal per a la cèlebre arribada 
del nou any o per qualsevol altra data assenyalada. 

Terres de Marca proposa una sessió que es pot oferir de manera concer-
tant  en una sala adequada amb escenari o bé combinat,  en un espai  que 
disposi d’una acústica adient pel concert (sense sonorització addicional) 
en escenari o fosa i, a la vegada, també disposi d’una pista o sala per a un 
ball de gal·la, com també unes llotges o grades pels espectadors.  

Aquest espectacle pot també resultar ser molt adient per a fomentar el 
ball de saló en combinació amb les escoles de dansa de la ciutat o qualse-
vol altra fórmula que els programadors disposin o desitgin. 

Valsos i Polques
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Josep Miquel 
Mindan i Seuba

Josep Miquel Mindán Seuba, nascut a Igualada el 28 d’Octubre de 1983, 
inicià els seus estudis musicals a l’Escola de Música d’Igualada a l’edat de 
cinc anys. Posteriorment, realitzà una diplomatura com a mestre especia-
litzat en educació musical a la UAB. Ha estudiat direcció coral a l’ESMUC. 
En aquest període ha treballat amb: Mireia Barrera, Josep Vila i Johan 
Duijck. L’any 2008 inicia els estudis de direcció al Wien Konservatorium 
Privat Universität de Viena on ha treballat amb Georg Mark, David Aron-
son i Guido Mancusi. Completà la seva formació amb Masterclass de Pier 
Cao, Jordi Mora, Antoni Ros Marbà, Alexander Joel i Manuel Hernàndez 
Silva.

Ha estat director de cor per a les produccions: Le Nozze di Figaro 2008, 
Die Zauber Flöte 2009, Suor Angelica 2010 i Dialogue des Carmelites 2011. 
La clausura dels seus estudis a Viena es realitzà el 14 de Maig de 2012 amb 
un concert a la Radiokulturhaus amb l’orquestra Slowakisches Philarmo-
nie on obté les màximes qualificacions.

El Director
Ha dirigit, entre d’altres l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Orquestra 
Ciudad de Elche, la Orquestra del Wien Konservatorium Privat Univer-
sität, la Slowakisches Philarmonie, l’Orquestra de Girona, la Wiener 
Tonkunsvereingung, el Neues Atelier Wien, l’orquestra del Reial Cercle
artístic de Barcelona i la OTEM (Orquestra Terres de Marca) amb la qual 
manté una estreta relació professional. En el camp coral ha dirigit el Wie-
ner KammerChor en qualitat d’assistent, el Cor Anton Bruckner de Barce-
lona, el Cor de noies EXAUDIO, Choram Publico de Viena o el Cor
Albada de l’agrupació Cor Madrigal.

En l’actualitat és director musical de la Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia, dirigeix les orquestres i cors de l’escola municipal de música de 
Mollerussa, el cor Contrapunto Vocale i és assistent de Xavier Puig al cor 
Ginesta. També treballa com a director convidat amb diverses formacions 
orquestrals tant al nostre país com a l’estranger.
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Terres de Marca és un segell  musical vinculat a Contrapunt.  Platafor-
ma per a la promoció d’Activitats Musicals,  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.

L’Orquestra Terres de Marca es va crear l’estiu del 2010 a la comarca de 
l’Anoia  amb joves intèrprets d’alt nivell i notable experiència. La primera 
aparició pública fou com a orquestra de cambra i companyia de petit for-
mat amb l’intermezzo La Serva Padrona, de G.B. Pergolesi, amb direcció 
musical de Josep Miquel Mindan i escènica d’Arnau Vinós, amb la qual 
va recòrrer diversos escenaris de Catalunya entre 2010 i 2011. Sota aquest 
mateix format i direcció també porta a escena l’ópera La Canterina, de J. 
Haydn, el novembre de 2012 a Igualada.  

Sota la mateixa 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 junt amb la Coral Xalest 
i  la presentació pública com a orquestra simfònica amb la secció com-
pleta de vent  en el concert Els Nostres Joves Grans Músics, amb obres 

L’Orquestra
de Beethoven, Sibelius i L. Muñoz. També cal destacar la participació en 
la conmemoració del 10è aniversari del Cor Anton Bruckner de Barcelo-
na, amb la interpretació de la Missa n. 2, en si m, de Bruckner, entre el 
desembre de 2013 i gener 2014. L’any 2015 porta als escenaris d’Igualada i 
Piera l’espectacle coreogràfic Els Tres Mosqueters amb música en directe, 
juntament amb l’Escola de Dansa del Consell Comarcal de l’Anoia amb 
una proposta coreogràfica d’Elena Bernal.

En format orquestral ha realitzat també altres produccions sota la batu-
ta de Daniel Mestre, que s’inicia l’any 2011 amb el Concert d’Orquestra i 
Orgue, amb obres de Mozart, Poulenc i Miserachs, amb l’organista Joan 
Paradell, a Igualada, i el 2012-2013 amb el Concert de Joves intèrprets de 
corda,  a Hostalets de Pierola i Igualada, amb obres de Vaugahn Williams, 
Mendelssohn, Montsalvatge i Mozart.

Posteriorment amb el mateix director  i  juntament amb els cors Exaudio 
i Cor d’Homes d’Igualada, ofereixen els magnes concerts de Nadal 2013, 
2014 i 2015, els dos primers integrats al 2n i 3r Festivals Ànima i el ter-
cer independent, com a homenatge a Josep Miseraschs i Nadal, regidor 
de cultura de l’Ajuntament i impulsor del Festival Ànima. Les propostes 
d’aquests Concerts de Nadal foren Bach&Haendel. Advend i Nadal, Bach 
(Magníficat i 1a cantata de l’Oratori de Nadal) i Haendel&Mozart.

Entre 2015 i 2016, juntament amb el duo piano Carles Lama&Sofia Ca-
bruja recorren els escenaris d’El Petit Palau, la basílica de Sant Pere de 
Rodes al Festival d’Estiu, i el 2016 al Teatre l’Ateneu d’Igualada al concert 
annual del Club Rotary, la proposta ”...And the Winner is...Les millors 
bandes sonores dels èxits de Hollywwod”, amb format d’orquestra de cam-
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bra i piano a quatre mans, també sota la batuta de Daniel Mestre, amb 
arranjaments d’Adrià Barbosa i Abraham Espinosa.  El 2016 enceten una 
nou programa sota la mateixa proposta d’èxits de Hollywood i el mateix 
format instrumental que presenten al Festival de Música de Sant Pere de 
Rodes, l’agost de 2016.

En un àmbit més eclèctic l’Orquestra ha enregistrat el doble 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, que s’inicia l’any 2013 i surt a la llum la tardor del 
2015.

També ha enregistrat la tardor del 2016 noves gravacions per la Festa 
dels Reis d’Igualada: la marxa “5 de Gener” del compositor igualadadí 
Jordi Marcé, amb text de Nuska Corrià, i una nova versió orquestral de la 
Marxa del Patge Faruk de Joan Just Bertran, amb l’adaptació orquestral de 
David Riba.

1. Escenari de 8 x 8 metres, o equivalent. A ser possible amb dues  gra-
dacions (per exemple amb tarimes de 10 i 30 cm. d’alçada, 1’20 de fons i 
entre 3 i 5 m. d’amplada o amb mòduls combinables ) 

2. Condicions de temperatura i il·luminació adequada.

3. Vestuaris o espai equivalent per als intèrprets i director amb subminis-
trament d’ampolletes d’aigua.

4. La prova de so dues hores aproximadament abans de la funció.

5. No és recomanable en espais exteriors

Requisits tècnics
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