
2 5 a n i v e r s a r i

C O N C E R T   H O M E N A T G E
A  R A F A E L  B E L T R Á N  M O N E R

Diumenge 18 de maig de 2O14

a les 18:3Oh

Auditori Municipal de Vila-real

Violins  I: Sven Valcárcel,  Pedro Gilabert,  Isabel Cánovas,  Daniel 

Bertomeu,  Carme Sanchis,  Violeta Taskova. Violins II: Hèctor Goterris,  

Robert Nebot,  Santi Fernández,  Alejandro Boix,  Pascual Lara. Violes: 

Salomón Torres,  Borja Martín,  Paula Hervás ,  Irene Reig,  Sonia 

Tabares. Violoncels: Anna Pitarch,  Victoriano Goterris,  Andrea Martí,  

Mariola Moliner. Contrabaixos:  Michel Sáez,  Isaac Durà,  Conrado 

Sancho. Flautes : Elisa Ortells,  Natàlia Lapuerta. Oboès: Vicent 

Recatalà,  Sergio López. Clarinets: Norma Comes,  Rafa Palomar,  

Víctor Peris. Fagot: Vicent Gil. Trompes: Rubén Buils,  Vicent 

Talamantes,  Dani Gómez. Trompetes: Daniel Arlandis 

(Trompeta/Fliscorn),  Adrián Recatalà,  Josep Bellés. Trombons: Félix 

García,  Carles Lliberós,  Javier Sales. Tuba: Sebastián Orenga. 

Percussió: David Guillamón,  Jesús David Valero,  Miguel Ángel Forner, 

Bruno Zandalinas.

Direcció: Carles Ramón i Segarra.

Allò que roman (per a orquestra de corda)

Dansa d'amor del colibrí (per a flautes i orquestra de corda)*
Flautes solistes: Elisa Ortells, Natàlia Lapuerta

Sinfonía popular (per a orquestra simfònica)

    1º Mov: Allegretto
    2º Mov: Adagietto
    3º Mov: Allegro Moderatto. Final Allegro

    
Totes les obres de Rafael Beltrán Moner

* Estrena absolutaPROGRAMA

ORQUESTRA



Rafael Beltrán Moner

  (Vila-real, 20 de gener de    

1936), des dels set anys és  

iniciat en els estudis de solfeig 

per son pare, Vicente Beltrán Cortés, 

aleshores director musical de l'Agrupació Coral "Els XIII". 

Va seguir estudis al Conservatori Superior de Música de 

València, on és dirigit en els cursos superiors de piano pel 

mestre Leopoldo Magenti, i estudis d'harmonia amb 

Eduardo Felip i Miguel Asíns Arbó.

Va dirigir la banda "Unió Musical La Lira" de la seua ciutat, i 

durant prou anys va actuar com a compositor i membre 

de grups de música lleugera fins que al 1964 es trasllada a 

Madrid, on treballa com a comentarista musical en 

emissores de ràdio i acompanyant d'espectacles de 

ballet. L'any 1969 va ingressar per oposició en el 

Departament de Música de Televisió Espanyola en 

l'especialitat de muntador musical, dedicació que 

compaginarà, des de 1982, amb la de professor de 

l'Institut Oficial de Ràdio i Televisió.

Fruit de la seua docència és la publicació del llibre "La 

Ambientación Musical"i imparteix cursos intensius sobre 

aquesta especialitat a Madrid, Barcelona, La Corunya, 

Castelló, València, Tenerife i en el centre de formació de la 

Ràdio Televisió Portuguesa, a Lisboa. Al 1994 va ser 

membre del Jurat del Festival de l'OTI i en 1995 és invitat 

com a ponent al Congrés de Música de Cine de la Mostra 

de València. Component de l'Associació de Músics 

Simfònics Valencians, entre els guardons que ha rebut 

per la seua obra destaca el Primer premi del "III Premio 

Internacional de Música Electroacústica SGAE 2003" amb 

l'obra "Cuarteto 189".

Com a creador musical a l'àmbit audiovisual, és autor de 

nombroses sintonies de programes televisius i de les 

bandes sonores de múltiples sèries i produccions 

cinematogràfiques. Igualment es autor d'un llarg catàleg 

de música de cambra, coral i simfònica, amb moltes 

peces enregistrades discogràficament, com ara la 

“Sinfonía popular”.

De la seua estreta vinculació amb la seua ciutat natalícia 

destaquen la "Missa del llaurador" (1973), la "Missa 

Solemne dedicada a Vila-real" (1974) la "Missa popular a 

Sant Pasqual", la "Missa a Santa Maria del Madrigal" i els 

cants propis de la “Missa per al Quart Centenari de la mort 

de sant Pasqual”, (1992). Entre altres peces de caràcter 

popular destaquen "Vila-real en festes" (per a dolçaina i 

banda), els pasdobles “Vila-realeries” i “Tauromaquia”, i 

els cercaviles “José Ramón Sancho” i “Festes del poble”.

Al febrer de 2005 li va ser lliurada la Medalla d'Honor de la 

Ciutat, al febrer de 2014 li ha estat concedit l'honor de Fill 

Predilecte de Vila-real, i properament rebrà el seu nom 

l'Auditori Municipal de Vila-real en el conjunt dels actes 

que durant 2014 s'estan celebrant en reconeixement de la 

seua tasca musical i la seua destacada aportació al 

patrimoni cultural.

Orquestra Supramúsica

  L'Orquestra Supramúsica va 

ser fundada el 1989 a la ciutat 

de Vi la-real  amb la doble 

finalitat d'omplir, d'una banda, el buit 

existent en aquell moment pel que fa a formacions 

orquestrals a la comarca castellonenca de la Plana i el seu 

entorn provincial, i per altra banda, amb el propòsit 

d'oferir als músics joves, especialment als estudiants 

d'instruments de corda, un lloc on poder formar-se en la 

disciplina orquestral.

El treball musical va ser guiat, des de la creació fins a l'any 

2000, per F. Xavier Piquer Garcia, qui va fer una gran tasca 

en l'àmbit de la música orquestral a Vila-real. Amb la 

creació d'aquesta agrupació, molts instrumentistes de 

corda joves de la Plana han tingut la possibilitat de formar 

part de l'orquestra, i tots conjuntament han dut a terme 

programes amb obres de diversos estils musicals i 

formacions instrumentals, des del barroc a la música 

contemporània, inclús amb la incorporació d'instruments 

de vent i percussió, fins arribar a formar una orquestra 

simfònica en repetides ocasions.

Actualment l'Orquestra Supramúsica, sota la direcció de 

Carles Ramon i Segarra, ha aconseguit un resultat molt 

valuós amb un ampli repertori, ben triat, que comprèn 

obres dels períodes barroc, clàssic, romàntic i del segle XX, 

i des de música de cambra fins obres simfónico-corals. 

En el seu vintè aniversari, al 2009, va reunir els dos 

directors que han treballat al llarg de la seua existència 

per celebrar l'aniversari i gaudir, un cop més, amb una 

programació per a una nombrosa formació d'orquestra 

simfònica i cor .

En els últims anys, l'Orquestra Supramúsica, a més dels 

seus concerts habituals a l'Auditori de Vila-real, ha 

participat en el cicle "Cantate Mariae", ha realitzat 

concerts a l'Auditori de Castelló, el Palau de Congressos 

de Peníscola, l' "Espai de la Música Mestre Vila" de 

Benicàssim, Teatre Payà de Borriana, "Espai Cultural" 

d'Orpesa i l'església Sant Martí de València, entre d'altres.

Ha col·laborat amb solistes com Josep Rius (flauta de 

bec), Jesús Jiménez (violí), Josep Sancho (clarinet), 

Lucía Martín (soprano), Raúl Junquera (trompeta), 

Sandra Ferró (soprano) o Germán Asensi (corno da 

caccia). També ha col·laborat amb diferents cors de la 

Comunitat Valenciana com "L’Acadèmia d'Orfeu" i la 

FECOCOVA (Federació de Cors de la Comunitat 

Valenciana).

Per a la celebració del seu 25 aniversari, a més del concert 

homenatge al compositor Rafael Beltrán que hui es 

presenta i del que s'ha fet una gravació discogràfica, té 

prevista la realització concertística de l'òpera "Orfeu i 

Eurídice" de Christoph W. Gluck (1714-1787) a la tardor, i 

l'estrena de la cantata de Nadal "El Naixement", original 

igualment de Rafael Beltrán, a finals del present any.

Carles Ramon i Segarra

Director titular de l'Orquestra 

Supramúsica des de 2005.

Estudia als conservatoris de 

Castelló i València amb Juan Serra i 

Leopoldo Vidal i a París amb Pierre Thibaud. Ha estat 

professor de Música en centres de Secundària i professor 

d' instrument i  l lenguatge musical  en diversos 

conservatoris i escoles municipals de música, i ha 

col·laborat amb els programes de la UNED Sènior. 

Actualment és professor, amb destinació definitiva, a l'IES 

Sos Baynat de Castelló.

Va iniciar els seus estudis de direcció de cor amb José 

Ramón Gil-Tàrrega. Estudia direcció d'orquestra i cor en la 

fundació Mozart i a la Universitat Complutense de Madrid 

amb els professors Joan Maria Esteban i Pilar Alvira. 

Amplia els seus estudis de direcció d'orquestra i 

fenomenologia amb Jordi Mora, a Barcelona. Actualment 

amplia els seus coneixements amb Cristóbal Soler 

(director del Teatre de la Zarzuela) i el seu assistent José 

Sanchís.

Ha realitzat cursos de perfeccionament, màsters, 

postgraus i cursos de doctorat amb músics i directors 

com: Bo Nilsson, Hakan Hardenberg, Luis González, Diego 

Ramón Lluch, Xavier Piquer, Adrián Cobo, Cristóbal Soler, 

Konrad von Abel o Antoni Ros-Marbà.

Com a intèrpret de fiscorn i trompeta ha format part de la 

Banda Municipal de Castelló. Ha estat cofundador del 

"Grup de Trompetes" de València, i de "Cambra XX”, i ha 

col·laborat amb orquestres com la Ciudad de Còrdoba, 

l'Orquestra Clàssica de Castelló, l'Orquestra Simfònica de 

Balears o l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.

Ha estat director assistent del cor "L’Acadèmia d' Orfeu". 

Director convidat en els cursos "Flauta Màgica" de Màlaga, 

"XIII Curs de Direcció d'Orquestra i Cor" de la Universitat 

Complutense de Madrid, amb l'orquestra de cambra 

d'aquesta universitat, amb el cor "Capilla Renacentista" de 

Madrid i amb "L’Acadèmia d' Orfeu".

El 2010 es fa càrrec de la direcció del cor "Veus de 

Cambra", des d'on col·labora amb grups com "Spanish 

Brass Luur Metalls" o el grup de trompes naturals 

"Corniloquio" , amb el qual estrena la producció "La Voz de 

la Naturaleza", i ofereix concerts per tota la geografia 

d'Espanya, destacant la seua participació en el "Cicle de 

Música Antiga d'Aranjuez". És director del cor de la VIU des 

de 2009 i des del present any de la "Mediterranean Brass 

Band".
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