
Quartega’s Brass: We will POP you 
 

“Quartega's Brass, Quartet de Metalls” es una agrupació de música 
de cambra doblement formada per membres d’una família: d’una banda es 
tracta d’un quartet d’instruments de la família del vent metall, i, d’altra, està 
format per pare, Ricardo Ortega, professor del Conservatori Professional 
de Música d’Oliva, i els seus tres fills: Jordi, Ricard y Adrià. 

El quartet naix amb la pretensió de poder gaudir de la interpretació 
musical en grup, tenir l'oportunitat de fer coses junts i, d'altra banda, 
complementar la formació que reben al Conservatori Professional de 
Música de Cullera i Superior de València, on estudien en l'actualitat. 

Encara que joves, Jordi Ricard i Adrià són músics molt 
experimentats, havent aconseguit 1ers premis en concursos a nivell 
nacional a la Vila Joiosa, Rotglà Corberà, Villena o el I Concurs Nacional 
de la ATE (Associació de Trombonistes Espanyols). 

Després d'actuar la passada temporada per tota la geografia 
Valenciana amb l’espectacle “De la Sarsuela al Cinema”, en aquesta 
ocasió han decidit fer un recull d’alguns dels temes de música Pop- Rock 
més representatius del segle passat, sempre en arranjaments originals fets 
expressament per al grup. Grups com Queen, Beatles, ABBA o Bon Jovi i 
artistes com Frank Sinatra o Alaska, entre d’altres, seran protagonistes 
d’aquest concert de música popular en una agrupació tan poc habitual, 
però no per això menys interessant, com ho és el Quartet de Metalls. 

Interpreten alguns dels temes i melodies que formen part de la 
nostra cultura popular, tractant de donar a l’espectador una visió general 
del sorgiment, evolució i maduresa dels diferents subgèneres del POP fins 
als nostres dies, contant abans de cada tema que van a interpretar les 
pinzellades anecdòtiques que envolten la seua composició, el seu origen, 
el mig per el qual s’han convertit en temes famosos, etc. sempre amb una 
relació entre tots els temes que interpreten per a donar globalitat a 
l’espectacle en general més que a cadascun en particular. 

 
Quartega’s Brass el formen: 

Ricardo Ortega Sansaloni, trompeta 
Adrià Ortega Ribera, trompeta 
Ricard Ortega Ribera, trombó 
Jordi Ortega Ribera, tuba 

*Per a aquest concert conten amb la col·laboració a la bateria del 
percussionista Jaume Naval Miralles. 

Programa QB Benimodo 24-01-2016 
 

1ª PART: 
- CHATTANOOGA CHOO CHOO………………………………………………….……………G. 
Miller 
- FLY ME TO THE MOON……………………………………..….…….F. Sinatra (Arr.: R. 
Ortega) 
- TU VUO´FA L’AMERICANO………………………………………..R. Carosone (Arr.: J. 
Ortega) 
- ELVIS TRIBUTE………………………………………………………….Elvis Presley (Arr.: J. 
Ortega) 
- PENNY LANE……………………………………………………………….….Beatles (Arr.: R. 
Ortega) 
- MICHAEL JACKSON MIX…………………………………..………..M. Jackson (Arr.: J. 
Ortega) 

 
2ª PART: 
- ABBA GOLD. ………………………………………………………………….….ABBA (Arr.: J. 
Ortega) 
- A QUIÉN LE IMPORTA……………………………Alaska y los Pegamoides (Arr.: R. 
Ortega) 
- HIGHWAY TO HELL…………………………………………………………..AC/DC (Arr.: J. 
Ortega) 
- WE ARE THE CHAMPIONS…………………………………………….….Queen (Arr.: R. 
Ortega) 
- BON JOVI-MEDLEY………………………………………....…………….Bon Jovi (Arr.: J. 
Ortega) 
- THE FINAL COUNTDOWN………………………………………………..Europe (Arr.: J. 

Ortega) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


