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Música en construcció arriba a la seua III edició. 
Un cicle de concerts gratuïts que hem orientat a 
promocionar el talent i les joves promeses de la 
música valenciana. Són ja moltes les actuacions que 
han passat per la Beneficència i pel Monestir del 
Corpus Christi de Llutxent, dos espais singulars de 
la Diputació de València on combinem la música i el 
patrimoni arquitectònic.

Amb este projecte volem contribuir a la difusió del 
repertori valencià i recuperar partitures inèdites que 

hui tornarem a escoltar. També hem donat cabuda a l’estrena 
absoluta d’una trentena de creacions musicals escrites 
per compositores i compositors novells. Diverses d’estes 
propostes es recullen als Pòdcast de Música en construcció, 
disponibles a la pàgina web de la Beneficència.

Com no podria ser d’una altra manera, mantenim un fort 
compromís amb els conservatoris valencians i, en concret, amb 
l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat 
Valenciana (ISEACV). La inclusió de les seues activitats al 
cicle o la realització de jornades de professionalització per a 
l’alumnat són dos fonaments de la nostra programació. 

La col·laboració institucional s’estén també als museus de 
la Beneficència: el Museu de Prehistòria de València i L’ETNO, 
Museu Valencià d’Etnologia. En cada edició, es programen 
activitats musicals que serveixen per a referenciar les 
col·leccions i dinamitzar així la seua relació amb els visitants.

Amb este mateix ideari, presentem la programació del 
primer semestre de 2023, en  un format divulgatiu i pròxim a 
tots els públics. 
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El Silenci de les flors és un compendi de l’obra cambrís
tica vocal valenciana. Manuel Palau, Joaquín Rodrigo, 
Vicente Asencio i Matilde Salvador són alguns dels 
compositors escollits. Mostra liederista que dóna veu a les 
composicions valencianes del s. XX. 

Duet veu i piano integrat per Blanca Vázquez (El Puig 
de Santa Maria, València), formada al Conservatori Joaquín 
Rodrigo de València i Màster Artístic en estudis superiors 
de Lied a l’ESMUC; i Jorge Giménez (València), pianista i 
director d’orquestra, que col·labora de manera contínua en 
teatres com l’Opera National de Paris, el Teatre de la Monnaie 
de Brussel·les, el Palau de les Arts de València, entre altres.

Dissabte 14 de gener, a les 18 h

Blanca Vázquez, soprano
Jorge Giménez, piano
El Silenci de les flors



Neønymus és un projecte musical de Silverio Cavia. 
Música evocadora d’èpoques antigues, amb una atrevida 
combinació de tecnologia, instruments prehistòrics i la 
seua personalíssima veu. 

Neønymus ha oferit 700 concerts en llocs diversos 
(monestirs, coves, jaciments arqueològics, castells …) 
tant a Espanya, França, Itàlia, Rússia i Portugal. Silverio 
Cavia té dos premis internacionals FETEN, un premi per 
millor BSO i quatre discos publicats. El primer d’ells va 
ser número u de vendes a Espanya.

Concert amb visites complementàries. Amb la col·laboració 
amb el Museu de Prehistòria de València.

Dimecres 15 de febrer, a les 18 h

Neønymus
Viaje a lo remoto
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En moltes disciplines la figura de la dona ha estat 
notablement silenciada o amagada. En la música, com 
a reflex de la societat, no ha sigut diferent. El seu paper 
en la composició, interpretació, direcció, i altres àmbits 
musicals, ha estat sempre relegat a un segon pla, sent 
anecdòtiques les seues possibilitats d’èxit. En l’actualitat 
s’està refermant el llegat de les dones en la música, amb 
figures que permeten la visibilització gradual de la dona 
en la música.

Este projecte naix com a resposta a la necessitat de 
transformació de l’imaginari col·lectiu; per una banda, 
donant veu a totes aquelles dones que no van poder 
ser i, per altra, generant noves oportunitats per als qui 
vulguen serho.

Dissabte 4 de març, a les 18 h

Eolia Quintet
Silenciades



Descrit per Scherzo com «una veu amb personalitat 
pròpia», el pianista Antonio Galera ens proposa D’arrel, 
espai i llum, un programa que combina peces de Debussy 
i Dutilleux presents al seu primer disc, Prélude, que ha 
obtingut l’elogi unànime de la premsa especialitzada, 
amb música de Manuel de Falla i composicions 
contemporànies d’autores i autors valencians, com 
Francisco Coll, Òscar Colomina i Bosch o Mariángeles 
Sánchez Benimeli.

Diumenge 2 d’abril, a les 18 h

Antonio Galera
D’arrel, espai i llum
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De València i ultramar és un concert en el qual el duo 
Silento ens condueix des de músiques de la seua 
València natal de diferents èpoques a un variat repertori 
en castellà de l’altre costat de l’Atlàntic. En un format 
íntim i acústic, que busca crear un clima emocional, 
exploten al màxim els recursos que ofereixen dues veus, 
una guitarra i xicotetes percussions.

Els concerts de Celina Jiménez i Ana Ferrer generen un 
ambient íntim i emotiu, amb un repertori que inclou peces 
folklòriques, cançó d’autor, composicions pròpies i música 
tradicional, totes elles arreglades pel mateix duo en un 
llenguatge personal.

Concert amb visites complementàries. Actuació 
dins del Festival ETNOMUSIC. En col·laboració 
amb L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia.

Dissabte 6 de maig, a les 18 h

Silento
De València i ultramar 
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Concert a càrrec de l’alumnat de Grau en Ensenyaments 
Artístics Superiors i Màster d’Interpretació Musical i 
Investigació Performativa del Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo de València. 

Activitat realitzada en col·laboració amb l’Institut Superior 
d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana – ISEACV.

Dissabte 17 de juny, a les 18 h

Joves promeses del CSMV



CLAUSTRE DEL MONESTIR DEL CORPUS CHRISTI. LLUTXENT

SALA ALFONS EL MAGNÀNIM. CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA. VALÈNCIA



L’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de 
Música «Joaquín Rodrigo» està composta per l’alumnat 
més avantatjat del Grau en Ensenyaments Artístics 
Superiors de Jazz del centre. Abasta instruments com  
contrabaix, guitarra, percussió, piano, saxofon, trombó o 
trompeta. S’oferirà un concert dinàmic amb nombrosos 
matisos i colors del repertori per a big band tradicional i 
contemporània.

Activitat realitzada en col·laboració amb l’Institut Superior 
d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana – ISEACV.

Dissabte 13 de maig, a les 19 h

LLUTXENT
Claustre del Monestir de Corpus Christi 
Joves promeses del CSMV
Orquestra de Jazz



Concert a càrrec de l’orquestra simfònica del Conservatori 
Professional de Música d’Oliva, que enguany celebra el 
seu 25 aniversari. Centre de referència a la Safor i part 
de les comarques dels voltants, rep el nom de l’eminent 
compositor i musicòleg valencià Josep Climent i Barber 
(Oliva, 1927 - 2017). 

Dissabte 3 de juny, a les 19 h

LLUTXENT
Claustre del Monestir de Corpus Christi 
Joves promeses del Conservatori 
Professional de Música Josep Climent d’Oliva
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Saló 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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