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PROGRAMA

Las Arenas (Pasdoble simfónic)
Monuel Moroles Mortínez

Orfeu als inferns (Obertura)
J. 0ffenboch (1819- 1BB0)

(arr. J. Ardenois)

El Papa Luna *
Miquel Ferrandis (1972)

. Estreno absoluto

Espíritu valenciano
(Suite per a banda)

Soluodor Chulio (1944)
- Meditación

- Canción de cuna
- Valencianía

Concerto d'amore
Jocob de Hoon (1959)

BANDA DE MUSICA FONT
D'EN SEGURES DE BENASSAL

La Banda de Música "Font d'en Segures" de Benassal va ser fundada
l'any 1 892. En els primers temps va ésser dirigida per Absalom Celades
i Jaume Sanjuán.
Lany 1930, sota la direcció de Ricard Vives, participa en el Certamen
de Bandes de Castelló i obté el primer premi de la secció corresponent.
És quan Perfecto Arlola li dedica el pas-doble Gloria al pueblo. El 1943
partic¡pa de nou al Cedamen de Castelló, on rep el tercer premi, i el
d'interpretació de pas-dobles.
Després d'uns anys difícils s'hi encarrega Antoni Bosque, i després
Josep Moliner, qui aconsegueix evitar la desaparició formant nous
músics. El succeeix Ángel Beltrán, qui fomenta l;académia de solfeig i
aconsegueix que la banda arribe a una quarantena de músics, els quals
van ser dir¡g¡ts, ocasionalment, pel mateix mestre Artola en la reestrena
de l'Himne a Benassal, a I'homenatge de 1980.
De l'any 1987 al 2OO4 és dirigida per Tomás Lorenzo, qui fomenta la
realització de concerts i s'instauren com a fixes dos concerts anuals:"El Concert Homenatge a Perfecto Artola" i el "Concert de Nadal,,.
Des de gener de 2005 a setembre de 2009 la benassalenca Sara García
Pitarch dirigeix l'agrupació. En 2005 participa en la quarta secció del
)00/lll Certamen Provincial de Bandes de Música, a I'Auditori de
Sogorb i l'any 2006 obté el segon premi de la tercera secció en el
)C(lX Certamen Provincial de Bandes de Castelló. El 2009, participa
en el C)C(lll Certamen Internacional de Bandes de Música ,,Ciutat de
Valéncia" al Palau de la Música (primera volia en la história de la Banda).

El mateix any la Banda es desplaqa a Luxemburg per a participar en la"Marató Musical Internacional per a Bandes de Música i Orquestres",
en el que és la primera actuació de la Banda a I'estranger en la seua
história.
Des d'octubre de 2009 Ricard Fortea Marco está al front de la banda.
En 201 1 aconsegueix el primer premi i menció d'honor de tercera secció
al 34é Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló i el segon
premi de tercera secció al Certamen Autonómic de Bandes de Música,
L any 201 5 es torna a obtenir el primer premi i menció d'honor de tercera
secció al 38é Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló.
La Banda de Música "Font d'en Segures" de Benassal pertany a la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana des de
l'any 1995. Actualment consta de quaranta-vuit músics ¡ cent trenta
socrs.
L Escola de Música alberga uns quaranta alumnes. Els últims anys, s'está
potenciant la qualitat de l'ensenyament amb I'increment del nombre
de professors titulats, que sumen un total de B en les especialitats de
oboe, clarinet, flauta, saxófon, trombó, trompa, trompeta, percussió i
¡lenguatge musical.

RICARD PORTEA MARCO,
Director
Va náixer a Castelló l'any 1973.
Comenga els seus estudis musicals a l'edat de 6 anys a La Vilavella, amb
els professors "el tio Paco", Joaquin Mechó i Rigoberto Arnau. Entra a
formar part de la banda de música de la seua localitat, amb 11 anys,
tocant el fiscorn. Cursa Grau Elemental al Conservatori Professional de
La Vall d'Uixó amb Andrés Simeó, Grau Mitjá al de Castelló amb Juan
Sera i Grau Superior al de Valéncia, amb Leopoldo Vidal, obtenint el
títol de Professor Superior de Trompeta l'any 2000.
Ha realitzat nombrosos cursos de perfeccionament amb afamats
professors, com José lbáñez, Javier Simó, Pierre Thibaud, Max
Sommerhalder, Luís González Martí, Hakan Handemberger i The
Canadian Brass. També ha cursat estudis de piano, de trompa i diversos
cursos de pedagogia musical que actualitzen la seua formació en
I'activitat docent.
Ha impartit classes de Llenguatge Musical, Trompeta i Trompa en les
escoles de música de Vilanova d'Alcolea, Vilafranca, Alfondeguilla,
Orpesa i Llucena del Cid. Actualment és professor a les escoles de
música de La Vilavella i Benassal.
["'any 2005 entra, per oposició, a formar part del Cos de Professors
d'Ensenyament Secundari en l'especialitat de Música.
Ha realitzat cursos de Direcció iAnálisi amb Miquel Rodrigo, José Rafael
Pascual Vilaplana, Teo Aparicio Barberan, José Súñer Oriola i Henrie
Adams, amb qui estudia actualment direcció.
Des d'octubre de 2009, és el director de la Banda de Música Font
d'en Segures de Benassal. Aconsegueix, I'any 2011, el Primer Premi i
Menció d'Honor a la 3' secció del Certamen Provincial de Bandes de
Música de Castelló, així com el Segon Premi al Cedamen Autonómic del
mateix any. En 2015 obté el segon triomf com a director de la banda de
Benassal en aconseguir altra vegada el Primer Premi i Menció d'Honor
a la 3u secció del Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló.


