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Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

gener - juny 2022

La Beneficència
Centre Museístic 
i Monestir de Corpus Christi, 
Llutxent



L’Àrea de Cultura de la Diputació de València és 
conscient del valor cultural, social i econòmic 
de la música per al desenvolupament individual 
i col·lectiu. Per això organitza la segona edició 
de Música en construcció, un cicle d’activitats 
musicals al Centre Museístic La Beneficència 
amb clara vocació divulgativa. Tractem 
així d’aproximar els gèneres clàssics a la 
ciutadania, alhora que promocionem la carrera 
de les joves promeses valencianes que volen 
obrir-se camí en l’àmbit musical. 

Música en construcció té un format vivencial 
d’aproximació al repertori clàssic. Volem 

presentar experiències musicals que siguen enriquidores 
per al públic i per als joves artistes. En aquest sentit, el 
projecte tractarà d’acostar-nos la música clàssica des 
d’una perspectiva lògica i emocional i amb una clara 
missió didàctica.

Enguany, a més, farem un salt a la localitat de Llutxent 
(la Vall d’Albaida), on, des del fabulós marc patrimonial 
del Monestir de Corpus Christi de la Diputació de 
València, tractarem d’aprofundir i estendre les arrels de 
la música per les terres valencianes.

Música en construcció, Llavors de la Terra i el nostre 
Teatre a la Bene, formen part d’un ample programa que 
obre Tres finestres a la cultura, i pretén convertir el 
Centre Museístic de La Beneficència en un atractiu pol 
de cultura accessible.
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Format per Jordi Roca Gimeno a la percussió i José Luis 
Sellés Navarro al bombardí, aquest grup de cambra naix 
durant els estudis de Grau al Conservatori Superior de 
Música de les Illes Balears (CSMIB) l’any 2018. Entre 
els seus èxits, cal destacar el tercer premi al Concurs 
de Cambra organitzat pel CSMIB i la participació als 
Concerts del Centre Sa Nostra de Palma de Mallorca.

Origen fa referència als seus inicis com a grup. En 
aquest projecte oferiran un repertori molt variat, que abasta 
des d’obres del segle XIX fins a peces de nova composició, 
tant valencianes com nacionals i internacionals, originals 
o transcrites per a aquesta formació: aquelles que els van 
marcar i iniciar en el món de la música de cambra.

Dissabte 8 de gener, a les 18  h

Euphussion
Origen



L’Orquestra de les Saturnals és una formació valenciana 
de joves músics titulats i professionals. La visió de les 
Saturnals és convertir-se en una orquestra versàtil i 
exigent, amb repertori tradicional, contemporani i de nova 
creació, especialment d’autoria valenciana.

En aquest programa es descobrirà part de la música 
que els valencians Luis Sánchez i Manuel Palau van 
compondre als anys trenta del segle passat, recuperant 
dos obres de l’oblit i tornant-les a escoltar quasi un segle 
després de la seua estrena. Explorarem també els anys 
trenta a Anglaterra, de la mà de Benjamin Britten i la seua 
Simple Symphony, tancant així aquest tribut a la música 
per a cordes de principis del segle XX.

Dissabte 5 de febrer, a les 18 h

Orquestra de les Saturnals
Música d’entreguerres



Ensemble Waldstein rendeix homenatge al comte Ferdi-
nand von Waldstein, protector de Beethoven i dedicatari 
d’algunes de les seues obres més importants. L’agrupació 
està formada per quatre músics valencians de dilatada 
experiència en el terreny de la música de cambra. Pretén 
centrar la seua activitat en la música per a conjunts menuts 
en les últimes dècades del segle XVIII i primeres del XIX.

Passada la Revolució Fran cesa es va gestar una 
important revolució en totes les arts, que condueix a l’eclosió 
del moviment romàntic. Els salons de Viena es converteixen 
en escenari de la revolució estètica, per on passa bona part 
de la producció cambrística de Beethoven, a més d’altres 
obres que despleguen encara hui el seu innegable atractiu.

Dissabte 5 de març, a les 18 h

Ensemble Waldstein
El saló romàntic



Neovocalis, grup encaminat a l’estudi i interpretació de la 
música coral del segle XX i contemporània, consolida el seu 
treball en un profund estudi de la partitura, un treball minuciós 
del text i la cerca de repertoris originals i inèdits per al públic.

Neovocalis presenta Hope, amb una cuidada posada 
en escena. Assistirem a un repertori sacre d’obres 
compostes al segle XXI, amb temàtiques que conviden 
a albirar terra ferma i a forjar una sòlida esperança en el 
futur. La primera part està composta íntegrament per obres 
del director de Neovocalis, Rafael Sánchez Mombiedro, 
sis d’elles d’estrena absoluta. La segona part combina 
variades i interessants obres d’autors americans amb 
altres d’autors de procedència anglesa, letona i noruega.

Dissabte 2 d’abril, a les 18 h

Cor Neovocalis
Hope



Obac trio naix com a formació mixta amb músics de 
l’OBC i la Banda Municipal de Barcelona, naturals de 
Menorca, València i Barcelona. Els seus components 
tenen una àmplia trajectòria i els uneix la inquietud per 
oferir al públic una experiència musical completa, en la 
qual gaudir de la sinergia del treball en grup i la qualitat 
individual.

El terme «fantasia d’òpera» utilitzat per Liszt i altres 
com positors, s’aplica a peces virtuosístiques basades 
en temes procedents d’una òpera. Cada instrument 
aconsegueix erigir-se ara davant de la fossa del teatre i 
submergir-nos en el món de l’òpera, amb les llotges, les 
butaques i el públic embadalit davant l’espectacle.

Dissabte 7 de maig, a les 18 h

L’Obac trio
Fantasies d’òpera



Concert a càrrec de l’alumnat del Conservatori Superior 
de Música «Joaquín Rodrigo» de València. Sessió d’apro-
ximació al repertori cambrístic, on podrem gaudir de 
l’estrena absoluta d’obres de nova creació. La Diputació 
fa ressonar així les obres novelles que s’estrenen a La 
Beneficència amb les quals engrandir el patrimoni musical 
valencià, alhora que trau a la llum les experiències i 
els somnis entre bastidors dels que seran els futurs 
ambaixadors de la música valenciana. Activitat realitzada 
en col·laboració amb l’Institut Superior d’Ensenyances 
Artístiques de la Comunitat Valenciana – ISEACV.

Dissabte 11 de juny, a les 18 h

Joves promeses del CSMV
Estrenes absolutes

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València



Repensem 
la carrera musical
Jornada de professionalització 
dirigida a alumnat i titulats en música

Dimecres 6 d’abril, a les 17 h

Jornada oberta al públic en general i reconeguda com 
activitat acadèmica als conservatoris professionals i 
superiors de música. 
Assistència gratuïta prèvia inscripció en: 
https:www.labeneficencia.es, abans de l’1 d’abril de 2022.



Recital d’àries i conjunts d’òpera i sarsuela a càrrec 
de l’alumnat del Màster en Ensenyaments Artístics en 
Interpretació Operística del Conservatori Superior de 
Música «Joaquín Rodrigo» de València. El Màster, orientat 
al cantant solista d’òpera, respon a la necessitat de 
tendir un pont entre la finalització dels estudis acadèmics 
superiors i el començament de la vida professional, 
proporcionant als titulats la possibilitat de cursar estudis 
de perfeccionament i rebre l’orientació i ajuda necessàries 
per a canalitzar la seua carrera artística.

Dissabte 14 de maig, a les 19 h

Llutxent
Claustre del Monestir del Corpus Christi 
Joves promeses del CSMV
D’òpera i sarsuela

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València



Amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural i musical 
de la Vall d’Albaida, a més de promocionar la carrera de 
joves músics de la comarca, el concert serà interpretat 
per l’alumnat del Conservatori Professional de Música 
d’Ontinyent, que rep el nom d’un dels compositors 
valencians més importants i internacionals de la primera 
meitat del segle XIX, Josep Melcior Gomis (Ontinyent, 
1791 – París, 1836).

Dissabte 4 de juny, a les 19 h

Llutxent
Claustre del Monestir del Corpus Christi 
Joves promeses del Conservatori Professional 
de Música «Josep Melcior Gomis» d’Ontinyent
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Sala Alfons el Magnànim. Centre Museístic La Beneficència. 
Carrer Corona, 36. 46003 València.

Monestir del Corpus Christi, Llutxent.

L’entrada és gratuïta fins a completar aforament.

Recollida d’entrades a partir del dimarts anterior a cada concert al ves-
tíbul de Centre Museístic La Beneficència (de 10 a 20 hores) o a través 
del web: http://www.labeneficencia.es/

Les activitats es faran atenent les recomanacions sanitàries i s’ajusta-
ran a la normativa de cada moment.
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