
 
Ricard Fortea Marco 
 
Va nàixer a Castelló l’any 1973. Comença els seus estudis 
musicals a l’edat de 6 anys a 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, com a fiscorn solista. Cursa Grau Elemental al 
Conservatori Professional de La Vall d’Uixó, Grau Mitjà al de 
Castelló i Grau Superior al de València obtenint el títol de 
Professor Superior de Trompeta l’any 2000.  
Ha realitzat nombrosos cursos de perfeccionament amb 
professors de reconeguda fama internacional, com ara: José 
Ibañez, Leopoldo Vidal, Pierre Thibaud, Max Sommerhalder, 
Luis González Martí, Hakan Handemberger i The Canadian 
Brass. També ha cursat estudis de piano i de trompa. 
En el camp de la pedagogia musical ha realitzat diversos 
cursos que actualitzen la seua formació en l’activitat docent. 
Ha estudiat direcció amb Miquel Rodrigo i José Rafael 
Pascual Vilaplana. 
Ha impartit classes de llenguatge musical, trompeta i trompa 
en les escoles de música de Vilanova d’Alcolea, Vilafranca, 
Alfondeguilla i Orpesa. Actualment és professor a les escoles 
de música de LLucena i Vilavella. 
En juliol de 2005 entra a formar part del cos de professors 
d’ensenyament secundari en l’especialitat de música per 
oposició. 
Des d’Octubre de 2009 és director de la Banda de Música 
Font d’En Segures de Benassal. 
 
 
 
 
 

Més informació a: 
 

www.bandamusicabenassal.com 
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Ricard Fortea, director 
 
 
 
 

Diumenge 20 de desembre de 2009 
Hotel La Piqueta,18:30 h. 



I Part:  BANDA JUVENIL 
 
AMMERLAND ……..........…..………. Jacob de Haan 
 
CIRCLE OF LIFE ............................... Elton John 
 
PIRATAS DEL CARIBE ……............... Klaus Badelt 

 
Director: 

Eric Fortanet Sanchis 
 
 

II Part:  BANDA DE MUSICA 
FONT D’EN SEGURES 

 
MARIA DE CARLET (Pas-doble) ......... B. Esparza 
 
VIRGINIA .................................. Jacob de Haan 
 
SINATRA IN CONCERT ............ Arr. Jerry Nowak 
 
SANTA NIT ......................... Franz-Xaver Grüber 
 
MARCHA RADETZKY .................. Johann Strauss 
 
HIMNE A BENASSAL ................... Perfecto Artola 

 
Director: 

Ricard Fortea Marco 
 
 

 
 
 
El concert de Nadal d’enguany suposa el relleu en el lloc de director de la 
nostra banda. Després de quasi 5 anys al front de la banda, Sara García 
deixa el lloc de directora en una més que important tasca realitzada i torna 
com a flautista a la plantilla de músics. Al mateix temps Ricard Fortea 
agafa la batuta per a conduir a la banda en els nous projectes. Gràcies a 
Sara i sort a Ricard. 
 
 
 

NOTES AL PROGRAMA: 
 
Maria de carlet, pasdoble dedicat a la filla d’un metge amic del 
compositor. Amb una introducció molt vistosa, els temes que el componen 
són d’una gran bellesa melòdica. 
 
Virginia, l’obra consta de tres parts ja que està basada en la forma 
triangular de l’estat de Virginia (EUA). El primer temps està inspirat en la 
colonització. El segon, més trist, està basat en l’esclavitud i conté elements 
musicals del blues. I el tercer està basat en la guerra civil de 1861.  
 
Sinatra in concert, barreja de cançons del mestre Sinatra que Jerry 
Nowak arranja per a banda de música amb una qualitat notable. “New 
York New York” o “My way” són algunes de les cançons que escoltarem. 
 
Santa nit, conegudíssima nadala estrenada l’any 1818. Un músic i un 
bisbe són els autors d’aquesta xicoteta obra d’art, la lletra de la qual ha 
sigut traduïda a més de 300 llengües. 
 
Marxa Radetzky, popular marxa en què acaba el concert d’any nou de 
Viena. Composta l’any 1848 per Johann Strauss (pare), resulta típic 
l’acompanyament del públic en la seua interpretació. 
 
 


