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Un element important que ens va decidir a ser músics va ser el fet que fóssim
germans bessons, per la pugna i la complicitat que hi havia entre tots dos.
10 de març del 1951 – Lluís i Gerard Claret van néixer a Andorra, fills de catalans exiliats,
Andreu Claret i Casadessús –catalanista i empresari– i de Maria Serra, i germans d’Andreu,
periodista, i també de Joan, activista cultural nascut a Espanya abans de la guerra.
El seu pare va ser un gran amic de Pau Casals durant els anys que aquest músic va estar
exiliat a Prada de Conflent. Aquesta amistat va determinar d’una forma molt directa la
vocació musical dels germans Claret.
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LLUÍS I GERARD CLARET CELEBREN 50 ANYS DE CARRERA ARTÍSTICA
Parlar dels germans Claret és parlar d’un referent imprescindible de la música clàssica a
Catalunya. Dos personalitats que han estat clau per a enllaçar l’emprempta musical que van
deixar els grans mestres del nostre país amb les generacions de músics del segle XXI, que han
pogut trobar amb ells el nexe entre la tradició i la modernitat.
El 1968 marca el moment del debut dels germans Lluís i Gerard Claret, quan van tocar per primera
vegada al Palau de la Música Catalana com a membres de l’Orquestra Ciutat de Barcelona.
Llavors només tenien 17 anys.
Havien arribat d’Andorra feia pocs anys, fills de l’empresari i polític a l’exili Andreu Claret i Casadessús
i de Maria Serra, i després que Pau Casals –que va ser padrí d’en Lluís– els sentís i els pronostiqués un
futur pròsper en la música.
La seva formació amb Enric Casals i amb Joan Massià va consolidar el seu talent fins a la seva aparició
pública la temporada 1968-69 de la mà d’Antoni Ros Marbà, quan va ser nomenat director de l’orquestra
de Barcelona.
A partir d’aquell moment, els germans Claret van iniciar una carrera artística que els ha arrelat fortament
a la vida musical catalana i que ha projectat el seu nom a l’estranger.
En aquests cinquanta anys d’activitat concertística ininterrompuda, hi podem trobar moments capdals
com el Premi Mstislav Rostropovich que va guanyar Lluís Claret el 1977; la creació del Trio de Barcelona
amb el pianista Albert Attenelle, que va marcar els anys vuitanta; la fundació de l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra, ara fa 25 anys, de la que Gerard és concertino i director; així com una prolífica
activitat pedagògica que han realitzat tots dos germans en els principals centres d’ensenyament musical
de Catalunya (Conservatori del Liceu, ESMUC, Escola de Música de Barcelona, Escola de Música de Sant
Cugat) i també a Andorra, a França i als Estats Units.
La trajectòria de Lluís i Gerard Claret ha estat reconeguda, entre altres distincions, amb la Creu de Sant
Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.
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Carta d’Andreu Claret a Pau Casals, Andorra la Vella, 27 de març del 1951:
“Molt estimat Mestre, Heus ací la gran notícia!! Sóc pare de dos nens més!! (…) Enmig de
tot el dolor i la tristesa del nostre exili, aquests dos fills semblen voler-me donar la nova
il·lusió per un demà més dolç en el nostre avenir. (…) Ara permeti’m, estimat Mestre, que
els demani a vostè i a la senyora Capdevila si tenen a bé acceptar l’ésser padrins dels
nostres fillets. Això, com pot suposar, serà per a tots nosaltres motiu d’una gran alegria.”

Lluís:

Els primers records relacionats amb la música són sobretot sentir els
pares parlar de Pau Casals a casa, aquella admiració que li tenien,
i els discos que teníem a casa amb aquell so del Casals que a mi
com a violoncel·lista sempre m’ha fascinat. I després, evidentment, la
primera visita al mestre i padrí a Prada, quan teníem encara no 10
anys, i les posteriors, fins que vam tenir uns 15 anys.

Gerard:

Era com una peregrinació que fèiem la família cada any quan
Casals venia de Puerto Rico al Festival de Prada. En aquell moment
no t’adonaves què era i què representava, però teníem davant
Pau Casals, envoltat de les primeres figures de la música clàssica
mundial que el veneraven.
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Amb Enric i Pau Casals a Prada.

amb Agustín León Ara, de qui va ser el
seu assistent. György Sebök també ha
estat una persona molt important en la
seva formació.

1960
Als nou anys, van començar les primeres
nocions de música a Andorra amb el
mestre Isidre Marvà de La Seu d’Urgell;
van tocar en públic per primera vegada a
les vetllades musicals de casa del senyor
Rebés i amb el mestre Roure.

1967
Lluís va començar a rebre classes d’Enric
Casals, que es va convertir en el seu
principal professor durant anys.

1964
La família Claret es va traslladar a
Barcelona i Lluís i Gerard van continuar
els seus estudis al Conservatori del
Liceu. Lluís va estudiar amb Josep Trotta
i amb Sants Sagrera al Conservatori;
posteriorment, amb Radu Aldulescu
a Roma i a París; a Bloomington, amb
Eva Janzer, i també va rebre una gran
influència de Bernard Greenhouse i de
György Sebök.
Gerard va ser un dels últims deixebles
que va tenir Joan Massià. Abans va rebre
classes de Domènech Ponsa i de Manel
Calsina i posteriorment va treballar amb
Gonçal Comellas i Enric Casals. Del 1972
al 1976, va perfeccionar la seva formació
musical al Conservatori de Brussel·les

Lluís i Gerard (segons i quarts per l’esquerra) amb el seu
pare enmig i alguns dels músics de l’OCB, entre els quals
Gonçal Comellas, fent un partit de futbol.
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1968
Al setembre d’aquell any, van entrar a
formar part de l’Orquestra Ciutat de
Barcelona, moment en què comencen
pròpiament la seva carrera artística.

50

anys de carrera artística

1973
Lluís va guanyar el Premi Beethoven del
Concurs Internacional Gaspar Cassadó de
Florència.

Van fundar el Quartet Ciutat de
Barcelona amb el violinista Gonçal
Comellas, llavors concertino d’aquesta
orquestra, i amb el violista Mateu Valero.
Amb aquest quartet, van inaugurar la
temporada de cambra de l’Auditori de
Palma de Mallorca amb Narciso Yepes i
van realitzar concerts amb ell també a
Barcelona, Madrid i París.

1974
Gerard va guanyar el Concurs Tenuto de
la Ràdio i Televisió Belga interpretant
el Concert per a violí i orquestra núm.2
de Bela Bartók i va rebre la medalla del
Concurs Internacional Maria Canals de
Barcelona.

1969
Van col·laborar fins el 1972 amb el
grup Diabolus in Musica fundat per Joan
Guinjoan.

Gerard va oferir el seu primer recital a
Barcelona amb el pianista Àngel Soler
en les “Serenatas en el Barrio Gótico. Ciclo X”
que Joventuts Musicals de Barcelona
organitzava al pati de l’Hospital de la
Santa Creu, a la Biblioteca de Catalunya.
Va interpretar la Sonata en sol menor de J.
S. Bach i la Sonata op.20 per a violí sol de
Critóbal Halfter juntament amb obres de
Leclair, Mozart i Bartók.

1972
Lluís va debutar com a solista tocant
per primera vegada el Concert per a
violoncel i orquestra d’Enric Casals amb
l’OCB i Antoni Ros Marbà, que també va
interpretar al Vendrell pel 95è aniversari
de Pau Casals.
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1975
Lluís va guanyar el Concurs Internacional
de Bolonya.
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Van interpretar per primera vegada al
Vendrell, en motiu del centenari de Pau
Casals, i també al Palau de la Música
Catalana, el Doble concert per a violí,
violoncel i orquestra de Johannes Brahms
amb l’OCB i Antoni Ros Marbà.

Lluís va guanyar el Concurs Pau Casals
de Barcelona.
1976
Gerard va fundar el Quartet Numen a
Cambrils i es va vincular amb la creació
de l’Escola de Música de Vila-seca,
actual Conservatori Professional, i amb
la creació del Festival de Música de
Cambrils.
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1977
Lluís va guanyar el Concurs Mstislav
Rostropovich, concurs de gran prestigi
que li va obrir les portes a una carrera
internacional amb concerts a Europa, Àsia
i Amèrica.
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1979
Lluís i Gerard es van retrobar com a
professors al Centre d’Estudis Musicals
de Vallvidrera a Barcelona amb d’altres
músics de la seva generació, on van
conèixer el pianista Albert G. Attenelle.
1981
Amb Albert Attenelle, van fundar el Trio de
Barcelona, que es va presentar al Palau de
la Música Catalana interpretant la integral
dels trios de L.v. Beethoven. Van gravar
per al segell Harmonia Mundi els trios de
Ravel, Xostakòvitx, Dvorák i Mendelssohn
i el Triple concert de Beethoven. El trio van
mantenir la seva activitat fins l’abril del
1994.
Tots tres músics van crear aquell mateix
any l’Escola de Música de Barcelona.

1978
Lluís estrena la Música per a violoncel i
orquestra de Joan Guinjoan al Festival de
la Rochelle, com a premiat del Concurs
Rostropovitch.

Amb Albert Attenelle.

1982
Van impulsar el Festival d’Ordino,
actualment Festival Narciso Yepes Ordino
i Fundació Crèdit Andorrà, del qual Gerard
n’és el director artístic i que ja ha arribat a
la trenta-cinquena edició.

Amb Joan Guinjoan en l’estrena del seu concert per a
violoncel i orquestra al Palau.
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Lluís va actuar a la ceremònia de cloenda dels
Jocs Olímpics de Barcelona amb Victòria de los
Ángeles.
1993
Gerard va fer realitat el projecte més important
de la seva vida artística i va fundar l’Orquestra
Nacional Clàssica d’Andorra, l’ONCA, de la qual
n’és el concertino director i director artístic
de la Fundació ONCA, formada pel Govern
d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà.
Lluís i Gerard van celebrar 25 anys de carrera.

1987
L’Esbart de Sant Cugat va crear el concurs
per a instruments de corda “Concurs
Germans Claret.”
1992
Lluís va començar a col·laborar amb el
Conservatori de Toulouse, on va desenvolupar
una activitat pedagògica que duraria vint-icinc anys.

Lluís amb el director Luis Antonio García Navarro, la pianista
Alícia de Larrocha, el compositor Xavier Montsalvatge i la soprano
Victòria de los Ángeles.
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1994
Des d’aquest any, Lluís realitza concerts i
masterclass al Japó i a Corea.
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1998
Gerard va rebre la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya.

1996
Lluís va rebre la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i va estrenar l’obra
per a violoncel sol Elegia de Joan Guinjoan,
que li està dedicada. Va interpretar al Palau
de la Música Catalana, dins de la temporada
Euroconcert, la integral de les Sonates per a
violoncel i piano de Ludwig van Beethoven
amb Josep Maria Colom. També ha interpretat
diverses vegades a Barcelona les sis Suites per
a violoncel sol de Johann Sebastian Bach, en
dues ocasions en el mateix concert.

1999
Jordi Cervelló que havia escrit Concertino per
a Gerard i l’ONCA els va dedicar l’obra Gemini
encàrrec de la Fundació ONCA.

2000
Gerard va ser el primer director de l’Escola
Superior de Música de Catalunya fins el 2005.
2001
Gerard va fundar la Jove Orquestra
Nacional de Cambra d’Andorra.
En motiu del seu 80è aniversari, Sir Yehudi
Menuhin va dirigir l’ONCA, amb Gerard Claret
com a solista, a l’Auditori d’Andorra.

2004
Lluís va col·laborar durant deu anys amb
l’Escola de Música Victòria dels Àngels de
Sant Cugat.
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2014
Lluís forma part del professorat del
Conservatori Superior de Música del Liceu.

2007
Lluís va fundar el Berlin Trio amb la
violinista Christiane Edinger i el pianista
Klaus Hellwig, amb els que va realitzar
gires per Europa, Àsia i Amèrica. El seu
concert de despedida va ser al Petit Palau
l’11 de gener del 2017.

2016
Lluís col·labora com a professor de
violoncel i de música de cambra amb la
New England Conservatory de Boston, on
actualment n’és el cap del departament de
cordes.

2010
Gerard va ser nomenat Andorrà de l’Any i
ambaixador nacional d’Unicef d’Andorra.

2018
Cel·lebració del 25è aniversari de l’ONCA
i 50 anys de carrera artística de Lluís i
Gerard Claret amb l’estrena del Doble
concert de Salvador Brotons, encàrrec de
la Fundació ONCA, i amb el retorn del Trio
de Barcelona al Palau.

2013
Van crear el Claret Piano Quartet amb
Christian Ifrim, viola, i Maruxa Llorente,
piano, amb el que van actuar en el cicle
“Intèrprets Catalans” del Petit Palau.
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LLUIS CLARET
Robert Schumann – Concerto pour
violoncel op.120
Lluís Claret, violoncel, English Chamber
Orchestra, Edmon Colomer, director.
(Harmonia Mundi, 1990)

In memoriam Pau Casals
Lluís Claret, Violoncel·listes de Barcelona,
Seon-Hee Myong (Audivis-Valois, 1996)
Joan Guinjoan – Concertos
OBC, Lluís Claret, violoncel, Joan Enric
Lluna, clarinet, David Abramovitz, piano,
Ernest Martínez Izquierdo, director
(Harmonia Mundi, 2005)

Zoltán Kodaly – Sonate pour violoncelle
seul op.8 i Sonate pour violoncelle et piano op.4
Lluís Claret, violoncel, Rose-Marie
Cabestany, piano (Harmonia Mundi, 1990)

Tomás Garrido: Obras a solo
Lluís Claret, violoncel, Juan José Guillem,
marimba, Miguel Borrego, violí, Salvador
Espasa, flauta, Urbano Ruiz-Alejos,
saxofon (Verso, 2005)

Haydn & Boccherini – Concertos pour
Violoncelle
English Chamber Orchestra
George Malcom, director (Harmonia
Mundi, 1992)

Eduard Franck – Piano Trios
Berlin Trio – Christiane Edinger, violí, Lluís
Claret, violoncel, Klaus Hellwig, piano
(Audite, 2009)

Les six suites pour violoncelle BWV 10071012
(Auvidis-Valois, 1993)
Franz Schubert – Sonate Arpeggione
Felix Mendelsshon – Sonate pour violoncel
et piano
Lluís Claret, violoncel, Alain Planès, piano
(Harmonia Mundi, 1993)

Bach en Fontfroide – 6 suites pour
violoncelle seul (Verso, 2012)
Lluís Claret en Fontfroide – Solo pieces
Gaspar Cassadó, Pau Casals, Joan
Guinjoan, Salvador Brotons (Verso, 2012)

Montsalvatge – Cinco Canciones Negras,
Concerto breve, Laberinto, Madrigal sobre
un tema popular (El cant dels ocells)
Victoria de los Ángeles, soprano, Alicia
de Larrocha, piano, Lluís Claret, violoncel,
Luis Antonio García Navarro, director,
Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (EMI, 1993)

Berlin Trio plays Mathias Husmann – Trio
für Violine, Violoncello und Klavier, Fünf
Humoresken für Violine und Violoncello,
Fantasie und Capriccio concertante für
Violine Solo, Fantasie für Violoncello solo
(Klangvision, 2013)
Pau Casals: Chamber Works for cello
Lluís Claret, Violoncel·listes de Barcelona
(Verso, 2014)

Chopin & Strauss – Sonates pour
violoncelle et piano
Lluís Claret, violoncel, Alain Planes, piano
(Harmonia Mundi, 1995)
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GERARD CLARET
Joaquín Turina – La oración al torero /
Serenata op.87 / Las Musas de Andalucía
op.93 Talía
Joan Manén – Miniatures
Joaquín Rodrigo – Cançoneta per a violí i
orquestra de corda
Ricard Lamote de Grignon – Monocromies
ONCA, Gerard Claret, violí (NI 5570
Nimbus Records)

J. S. Bach – Partita núm.2 / Sonata núm.1
(Discmedi, 1993)
Antonio Vivaldi – Les quatre estacions
Giovanni Baptista Pergolesi – Concertino
en sol
ONCA, Gerard Claret, violí (DM 1002 Disc
Medi)
Eduard Toldrà – Vistes al mar / Quartet en
do menor “Per a l’art” (arr. Gerard Claret)
Xavier Montsalvatge – Concertino 1+13 /
Tres postals il·luminades
Pau Casals – Sant Martí del Canigó
ONCA, Gerard Claret Violí (NI 5482
Nimbus Records)

ONCA & Carme Canela – Gravo e Canela
Lluís Vidal, direcció
(Fresh Sound World Jazz, 1999)
ONCA & Sergio Rendine – Simfonies núm.
1 i 2 “L’Andorrana”
Direcció Marzio Conti (Naxos, 2008)
ONCA & Eduard Iniesta – La petita casa de
mi mateix
(Satellite K, 2016)

13

DISCOGRAFIA

LLUÍS I GERARD CLARET

TRIO DE BARCELONA
Ravel & Shostakovich (Núm.2) Piano Trios
(LP, Harmonia Mundi, 1986)
Ludwig van Beethoven – Triple Concert per
a piano, violí i violoncel en Do, op.56 / Trio
en Do menor op.1 núm.3
English Chamber Orchestra, Edmon
Colomer, director (Harmonia Mundi, 1992)
Antonin Dvorák – Piano Trios “Dumky”
op. 65 & 90 (Harmonia Mundi, 1993)
Fèlix Mendelssohn – Piano Trios
(Harmonia Mundi, 1998)
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Lluís Claret-Pedro Piquero-Gerard Claret
Arvo Pärt – Piano and Chamber Music
(Níbius, 2016)
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PREMSA La Vanguardia (dimarts 7 de decembre de 1976)
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PREMSA La Vanguardia (diumenge 23 de març de 1980)
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PREMSA La Vanguardia (dimarts 20 d’octubre de 1981)
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PREMSA La Vanguardia (dimarts 29 de novembre de 1983)
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PREMSA ABC (dissabte 9 de març de 1985)
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PREMSA El PAIS (diumenge 10 de març de 1985)
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PREMSA Diario 16 (9 de març de 1985)
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PREMSA JANO (1 de desembre de 1985)
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PREMSA La Vanguardia (dimecres 3 de decembre de 1986)
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PREMSA La Vanguardia (15 de març de 1989)
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PREMSA la Vanguardia (dimarts 23 de setembre de 2008)
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Durant la meva vida artística, la freqüent presència de
Lluís i Gerard Claret, s’ha convertit en una amistat molt
més profunda. El nostre primer contacte es va produir
amb unes lliçons d’harmonia quan tenien 16 anys.
Després, durant un llarga etapa van col·laborar com
intèrprets excepcionals amb el meu grup Diabolus in
Música. Sempre he admirat el seu esperit d’adaptació
a totes les tendències musicals apreciant la seva gran
musicalitat acompanyada d’una impecable tècnica.
Fruit de la meva admiració pel duo Claret, els hi vaig
dedicar varies composicions que van estrenar com
per exemple el Concert per a violoncel i orquestra que
en Lluís va escollir per interpretar a les VII Encontres
Internacionals de La Rochelle (1978), Aniversari
(1993) celebrant els seus 25 anys de duo i Passim Trio
dedicada al Trio de Barcelona (1988) junt amb Albert
Giménez Atenelle.
Desitjo de tot cor que continuïn sent un referent de
la interpretació catalana i internacional d’alt nivell i
de poder gaudir de la seva inestimable amistat durant
molt de temps.
Joan Guinjoan
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Recordant als germans Gerard i Lluís Claret
Amb els germans Gerard i Lluís Claret m´uneix una
llarga relació. Eren molt jovenets quan ens varem
conèixer. I va ser poc desprès de la famosa nevada que
va col.lapsar Barcelona i que el seu pare va resoldre
de manera espectacular amb la maquinària vinguda
d´Andorra. El senyor Claret era un veritable personatge.
La meva amistat amb els dos germans ha sigut
prolongada. Jo admiraba la seva disciplina i les seves
dots musicals que sens dubte van donar una particular
empenta sigui com a intèrprets que desde la seva escola
del carrer Mallorca.
Per a ells he escrit quatre obres del meu catàleg: a
l´any 1993 escric Concertino per a violí i cordes que
vaig dedicar a Gerard i la seva orquestra, més tard
vaig escriure Gemini per violí i violoncel solista amb
orquestra, pensada per als dos germans. D’altra banda,
vaig compondre una obra per a orquestra de violoncels,
Un cant a Pau Casals, que en Lluís va estrenar per als
Jocs Olímpics. Per últim, vaig escriure una obra per a
violoncel sol, Homenatge també a petició d´en Lluís
i dedicada al senyor Josep Maria Vilaseca i Marcet,
advocat de la Fundació Pau Casals. Les quatre obres
están enregistrades.
Desitjo el millor als dos germans Claret per aquests 50
anys d´una tasca fonamental dins la vida instrumental
de la nostra Catalunya. Encara els queda molt a
fer i seré feliç seguint les seves passes, que segur
proporcionaran moments esplèndits.
Jordi Cervelló
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Gerard i Lluís Claret són músics que han creat escola
més enllà de les nostres fronteres. Els conec des
que tenien disset anys, quan van començar tocant a
l’Orquestra Ciutat de Barcelona, poc després que jo en
fos nomenat director titul·lar. Amb ells vaig compartir
moments inoblidables, com la interpretació del Doble
Concert de Brahms al Vendrell i al Palau de la Música
Catalana en motiu del centenari del naixement de Pau
Casals, el 1976.
En aquests cinquanta anys, han realitzat les seves
carreres en solitari aconseguint un gran prestigi: en
Lluís com a solista i pedagog a nivell internacional,
i en Gerard també com a pedagog i al capdavant de
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.
Sens dubte, són dues personalitats que formen part de
la història del nostre país d’una manera extraordinària.
La meva enhorabona!
Antoni Ros Marbà
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L’inici de la dècada dels 80 del passat segle va ser molt
creatiu per a Gerard, en Lluís i jo mateix, doncs vàrem
segellar, no només la nostra unió com a grup de música
de cambra sota el nom de Trio de Barcelona, sinó també
la creació de L’Escola de Música de Barcelona i el Curs
Internacional de Vic.
L’entesa musical i humana va fer possible que, si ens
centrem en el Trio de Barcelona, iniciéssim una llarga
col·laboració la qual, junt amb una dedicació intensa,
va conduir el grup cap un èxit creixent que el va situar
ràpidament entre els més sol·licitats del moment, amb
concerts i enregistraments que obtingueren el favor del
públic i de la crítica arreu d’Europa.
Fent un ràpid exercici de memòria, recordo especialment les
nostres actuacions amb la integral del Trios de Beethoven,
la integral dels de Brahms al Teatro Real de Madrid, el
Quartet per a la fi dels temps de Messiaen amb el clarinetista
Michel Lethiec a la Catedral de León o la integral dels Trios
de Mozart a la meravellosa sala de la Filharmònica de
Leningrad.
Han estat moltes les vivències intenses propiciades per la
nostra unió musical, però també per la unió fraternal que
es reflectia en les nostres interpretacions. Però com totes
les coses tenen un inici i un final, aquest es va produir al
Palau de la Música Catalana en un concert de comiat molt
intens interpretant el Trio núm. 2 de Shostakovitx i el Trio
de Txaikovski, amb els quals vam posar punt i final a una
intensa etapa de les nostres vides professionals.
Per camins diferents, hem continuat al servei de la música
i, amb motiu dels 50 anys de professió dels meus amics i
companys Gerard i Lluís, oferirem un concert commemoratiu
en el mateix escenari on ens vàrem acomiadar anys enrere.
Moltes felicitats i la meva sincera enhorabona per la seva
valuosíssima aportació a la música i pel seu mestratge
inqüestionable.
Albert Attenelle
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Tot el meu reconeixament per aquests 50 anys de
música dels germans Claret, 50 anys que coincideixen
amb la nostra primera trobada, quan el seu pare
Andreu Claret em lliurà del servei militar obligatori
que jo estava complint a Barcelona el 1967.
Poc més tard d’aquesta primera trobada, sorgí el
Quartet Ciutat de Barcelona, amb el violista Mateu
Valero, que fou primer viola de l’Orquestra Municipal i
més tard de l’OCB.
Foren uns anys plens d’amistat, música, alegria,
(riguerem molt), d’inquietuts artístiques compartides.
Anys inoblidables.
Aprofito aquí per mostrar el meu més profund
agraïment a Andreu i Maria, pares dels germans
Claret, que tanta generositat em mostraren sempre i
especialment en determinades circumstàncies molt
importants per a mi.
Moltes felicitats per a en Gerard i en Lluís.
El meu reconeixament per tantes coses bones
viscudes. Salut.
Gonçal Comellas
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La meva cordial felicitació als germans Gerard i Lluís
Claret en llur jubileu professional, del que, sent ells i
jo de la mateixa anyada, en vaig ser testimoni directe
–el meu haurà d’esperar encara uns anys, perquè vaig
començar a dirigir més tard.
La meva felicitació voldria incloure el tribut del meu
reconeixement i admiració per llurs assoliments
musicals, el meu viu desig que en plenes facultats
físiques i anímiques i amb goig puguin continuar llur
vida artística i pedagògica, i el meu agraïment per
l’amistat de què sempre m’han fet objecte.
Per molts anys, i que siguin molt bons!
Cordialment
Salvador Mas
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El meu contacte amb en Lluís i en Gerard Claret
va començar als inicis de la meva carrera, després
d’estudiar piano amb Albert Attenelle al Centre
d’Estudis Musicals de Vallvidrera i de ser professor
de música de cambra durant tres anys a l’Escola de
Música de Barcelona que van crear.
En aquells principis dels vuitanta, quan la meva carrera
encara estava enfocada en el piano, vaig poder fer un
recital al Teatre Lliure amb obres de Mompou, que vaig
tenir el goig de què assistís al concert. Poc després,
vam fundar l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure.
Els germans Claret van protagonitzar un dels primers
concerts amb l’estrena d’una obra per a violí, violoncel
i orquestra de cambra de Joan Albert Amargós que
es diu Concert del sud i que va ser enregistrada per
televisió. Era cap el febrer del 1987. Durant els anys
següents, vam coincidir com a artistes d’Harmonia
Mundi França, segell amb el qual vam poder
enregistrar, tant ells com jo, un gran nombre de discos.
En Lluís és un nom de l’escena violoncel·lística
internacional i en Gerard ha realitzat un gran projecte
amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, sent-ne
el director musical i també artístic. Fins fa poc, era
excepcional trobar figures internacionals al nostre país
com ells i l’empremta que deixen en el camp artístic i
pedagògic és inqüestionable.
Josep Pons
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El primer record que tinc dels germans Claret va
ser veient-los tocar amb l’Orquestra Municipal de
Barcelona, quan jo devia tenir deu anys. Més tard, els
veia tocar amb el conjunt instrumental que dirigia Joan
Guinjoan, Diabolus in Musica. Fins i tot, en aquells anys
de joventut, vaig compartir un concert amb ells com a
girapàgines de la pianista Eulàlia Solé a Santander…!
Per tant, tinc un record d’ells des de molt joves.
Després, van ser dels primers a marxar a fora i a tornar
per a pujar el nivell musical del nostre país. Són dues
personalitats molt serioses, sempre correctíssimes,
sempre atentes. Per a mi, són dos cavallers.
A més de fer una carrera important, en Lluís i en
Gerard han fet molt per a la música catalana. Jo mateix
he pogut fer molta música amb ells. En primer lloc, un
Concert Andorrà amb temes de les melodies de la terra
on van néixer; també una Sonata per a violoncel i una
altra obra per a violoncel sol que vaig dedicar al Lluís i
que van ser estrenades per ell. També vaig compondre
una peça per a tres violoncels perquè la toquessin en
Lluís, l’Anna Mora, la seva esposa, i el seu fill Daniel.
Al Gerard sempre li ha agradat molt el meu Concert
per a violí i orquestra, que ha interpretat en diverses
ocasions. A més, l’ONCA ha tocat sovint una obra meva
que es diu Poemes de rem i de vela, inspirada en Josep
Maria de Segarra. I, en l’època en què tenien el Trio de
Barcelona amb Albert Attenelle, els vaig escriure el Trio
op.39 el 1986, que van estrenar amb molt èxit.
I, finalment, aquest any 2018 hauré tingut el privilegi
de compondre i estrenar amb ells un doble concert,
per a violí i violoncel, en motiu del 25è aniversari
de l’ONCA que em torna a unir a ells d’una manera
entranyable.
Salvador Brotons
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