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Des de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
València estem convençuts del paper de la 
música per al desenvolupament individual 
i col·lectiu. Per això, seguim amb la II Edició 
de Música en construcció, un cicle d’activitats 
musicals al Centre Museístic La Beneficència 
i, per primera vegada, al Monestir de Corpus 
Christi de la Diputació, a Llutxent. Un cicle 
amb tres missions fonamentals: la promoció 
del talent jove, la democratització del repertori 
clàssic i la difusió del patrimoni musical 
valencià. Per a aconseguir-ho, Música en 
construcció presenta un format vivencial 

i divulgatiu en totes les seues propostes, un valor 
diferencial molt enriquidor per al públic i per als artistes.

En aquest segon semestre de 2022, trobarem 
concerts de joves promeses a punt d’iniciar la seua 
carrera musical però sense espais on demostrar la seua 
vàlua, molts d’ells a través de la col·laboració entre la 
Diputació i els conservatoris de música de la província. 
També hi podrem gaudir d’activitats vinculades als 
museus de La Beneficència: el Museu de Prehistòria de 
València i L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, per tal de 
dinamitzar la relació dels visitants amb les col·leccions 
mitjançant la música. Per últim, donarem a conèixer 
composicions d’autoria valenciana, tant del passat com 
contemporànies, un repertori encara poc inclòs en els 
circuits habituals de la música.
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Juntament amb la dansa, el teatre i la poesia, la música 
cobra en el món antic una importància única com a 
transmissora d’emocions i sentiments. En Apol·lo. Art 
i Mite recreem com van poder ser les arts escèniques 
grecollatines i les seues representacions sobre les 
històries mitològiques. El llenguatge de la dansa, el teatre 
de màscares i la música es conjuguen per a crear una 
experiència conjunta multidisciplinària, partint d’una de 
les peces més valorades del Museu de Prehistòria de 
València, l’Apol·lo de Pinedo, déu de les arts i de la música.

En col·laboració 
amb el Museu de Prehistòria de València.

Dimecres 6 de juliol, a les 19 h

Emilio Villalba i Sara Marina, música
Marco Bendoni y Sherezade Soriano, 
Armonía Danza 
Apol·lo. Art i Mite



Després d’una llarga fase de proves, la jove castellonera 
Marta Encarnación ha sigut admesa en l’especialitat de 
violí a la Manhattan School of Music de Nova York, una 
de les més prestigioses escoles de música del món: 
un repte que, segons la violinista, «l’amor a aquest 
art» li ofereix, encara que també un somni «no complit 
íntegrament» pels alts costos que suposa.
Mitjançant aquest concert de Música en construcció, 
la Diputació de València vol acompanyar-la en el seu 
vertiginós però desitjat somni. Un concert, que, en 
paraules de la jove, suposa una proposta «per a poder 
entendre la relació entre la música, l’intèrpret i el públic» 
que servirà per a tots aquells que creguen en el seu futur.

Diumenge 10 de juliol, a les 18 h

Marta Encarnación
Ressonar d’un somni



Pedra i camí és un concert en el qual el duo Silento inter preta 
les cançons que formen part del seu àlbum debut, amb el 
mateix nom. 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. El 
repertori consisteix en una selecció d’arranjaments originals 
de músiques de diferents llocs, principalment d’Espanya i 
Llatinoamèrica, que abasten estils com la cobla, la zamba, 
el tango, la bossa nova o el bolero.

Silento és la combinació de la veu de Celina Jiménez i de 
la guitarra d’Ana Ferrer. Des de xicotetes, les dues artistes 
cantaven juntes en la coral de la seua València natal, actuant 
en l’actualitat per diferents països com a duo.

Divendres 12 d’agost, a les 18 h

Silento
Pedra i camí



Concert Generació ESMAR, protagonitzat pels grups de 
cambra i solistes de l’Escola Superior de Música d’Alt 
Rendiment, grups de joves músics amb un perfil molt 
potent i unes ganes imparables d’aprendre i de formar-
se en els seus àmbits.

Generació ESMAR reforça el talent, forja comunitat, 
crea vincles que van més enllà de l’acadèmic, que sorgeix 
de tindre interessos comuns, somnis compartits, lluitar 
per les mateixes metes i tindre les mateixes il·lusions. 
I una generació, en el context cultural, és precisament 
això, un grup de persones que s’alineen amb uns ideals 
comuns i que tenen una mateixa activitat artística.

Divendres 3 de setembre, a les 18 h

Joves promeses de l’ESMAR



A Carles és un compendi de l’obra cambrística vocal 
valenciana. Manuel Palau, Joaquín Rodrigo, Vicente 
Asencio i Matilde Salvador són els compositors escollits 
per començar aquesta mostra liederista que pretén donar 
veu a les composicions valencianes per a veu del s. XX. 

El duet veu i piano està integrat per Blanca Vázquez (El 
Puig de Santa Maria, València), que es forma al Conservatori 
Joaquín Rodrigo de València i realitza un 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, Palau de les Arts de 
València o el Festival d’Aix en Provence.

Dissabte 24 de setembre, a les 18 h

Blanca Vázquez i Jorge Giménez
A Carles



Dos joves músics de terres valencianes formen aquest duet 
d’acordions diatònics amb una peculiaritat polifacètica 
instrumental. Jordi Pastor i Pau Barberà presenten 
Mançanetes aquest 2022, dintre del panorama folk, 
amb un repertori divers de músiques del món i cançons 
tradicionals, traspassant fronteres cap als nous temps.

En aquesta ocasió han anat més enllà i Mançanetes 
transitarà l’òrbita de les rondalles narrades per Almudena 
Francès i paraules i notes aniran de la mà.

En col·laboració amb l’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia.

Dissabte 5 de novembre, a les 18 h

Jordi Pastor i Pau Barberà 
Mançanetes



Concert a càrrec de l’alumnat guanyador dels premis 
extraordinaris final de Grau en Ensenyaments Artístics 
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 3 de desembre, a les 18 h

Joves promeses del CSMV
Premis extraordinaris final de títol



CLAUSTRE DEL MONESTIR DEL CORPUS CHRISTI. LLUTXENT

SALA ALFONS EL MAGNÀNIM. CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA. VALÈNCIA



El Trio Ausiàs March, format per Daniel Ibáñez a l’oboè, 
Esteve Casanova al fagot i Claudio Carbó al piano, porta 
una gran tasca d’ampliar la música valenciana, espanyola i 
internacional i d’expandir el repertori compost per a aquesta 
formació mitjançant encàrrecs a diferents compositors, 
amb diversos i molt variats llenguatges i estils. 

Aquest grup presenta Els nostres compositors 
valencians actuals, un programa molt exigent en què seran 
estrenades una gran varietat d’obres de compositors 
valencians actuals, com José R. Pascual-Vilaplana, 
Josep Ros, Marc Garcia-Vitoria, José del Valle, Andrés 
Valero-Castells, Carles Lizondo i Àngela Gómez, per tal 
de fer difusió del nostre patrimoni musical contemporani.

Dissabte 2 de juliol, a les 20 h

LLUTXENT
Claustre del Monestir de Corpus Christi 
Trio Ausiàs March
Els nostres compositors valencians actuals



L’Ensemble Galatea proposa un concert eclèctic per a 
recórrer les diferents èpoques i estils musicals de la història 
del quartet de corda. En un món de distraccions, convida al 
públic a endinsar-se en l’emblemàtic monestir de Llutxent 
per a gaudir de la música amb tots els seus matisos, a 
emocionar-se, a sorprendre’s, a trencar la quarta paret.

Els seus components, Mikhail Spivak i Raquel 
Campos (violins), Aureliano Balducci (viola) i  Blanca 
Gorgojo (violoncel), units en aquest projecte per la 
seua passió de compartir la música amb el públic, són 
integrants de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i 
l’Orquestra de València, les dos principals agrupacions 
simfòniques del territori valencià.

Dissabte 13 d’agost, a les 20 h

LLUTXENT
Claustre del Monestir de Corpus Christi 
Ensemble Galatea
La quarta paret



Vent en els dits, vent en la boca, vent a les mans… La 
comunió sonora existent entre trompeta i orgue és de 
sobra coneguda. En aquesta ocasió Raúl Junquera 
posarà veu a l’esplendor de l’últim barroc amb músiques 
de Marcello, Vinci i Bach. Al seu costat, l’organista Arturo 
Barba acompanyarà al teclat de l’orgue positiu, i donarà 
complida resposta al plantejament barroc mostrant 
contrastants visions musicals a orgue sol de la mà de 
Bach, Martín i Coll, i Ph. Glass. 

Junquera i Barba han participat a duo en nombrosos 
Festi vals Internacionals com la Quinzena Musical Donos-
tiarra o el Festival Internacional de Música de Morella.

Dissabte 1 doctubre, a les 20 h

LLUTXENT
Claustre del Monestir del Corpus Christi 
Raúl Junquera, trompeta. Arturo Barba, orgue
El viento soplado y el viento tañido
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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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