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1. Introducció
L’Orfeó Universitari de València és el cor universitària més 
antic de l’Estat espanyol i un dels motors principals de la cul-
tura valenciana, ja que considerem que la música és el mitjà 
idoni per a la transformació de la societat. Cada temporada 
oferim una programació de concerts nombrosa. El nostre àm-
bit immediat és la societat valenciana, tot i que també duem la 
nostra música més enllà de les nostres fronteres.

En una unitat artística com l’Orfeó Universitari de València, 
que el 2022 farà 75 anys d’història dinamitzant el món musical 
valencià amb gran qualitat i compromís. La pandèmia, que 
encara colpeja les bases de l’activitat cultural, ha suposat un 
repte ben complex que hem assumit des de la confecció d’un 
pla de treball específic molt acurat i des de la certesa que la 
cultura no es pot aturar. 

Una fita com aquesta ens fa mirar al passat i al miracle que 
suposa que una entitat com l’Orfeó continue d’empeus tot i les 
adversitats, però també cap al futur i els reptes que l’agrupació 
té per davant. Entenem que l’Orfeó és el resultat de la seua 
història però l’activitat constant i la necessitat de desenvolu-
par projectes cada vegada més engrescadors, ha d’esdevenir 
l’espurna que mantinga viva la flama d’una entitat amplament 
reconeguda per la societat valenciana. 



Des que va ser creat l’any 1947 l’Orfeó ha estat format per 
estudiants, professors i graduats associats a la Universitat de 
València, el que li confereix un marcat caràcter educatiu al pro-
jecte. És en aquest àmbit on l’Orfeó despunta com una entit

Darrerament ha creat tota una xarxa de projectes educatius i 
socials, amb la col·laboració de diferents institucions, que en 
completen el vessant formatiu, i s’ha relacionat amb altres mo-
dalitats artístiques gràcies al Projecte Residències, que posa 
en contacte creadors sonors i gràfics per tal de crear espais 
interdisciplinaris nous, i que enguany tindrà a la dissenyadora 
Marta Negre i a la jove compositora Llum Martín com a prota-
gonistes. 





2. Objectius

L’Orfeó Universitari de València té una sèrie d’objectius amb 
la celebració del seu 75è aniversari que va més enllà del marc 
temporal de la proposta i de la fita històrica que suposa. 
D’aquesta manera es defineixen els següents objectius quanti-
tatius i qualitatius: 

Objectius qualitatius: 

- Reforçar la percepció de l’Orfeó com un ens formatiu sòlid i 
de forta cohesió social en el marc de la Universitat de València.

- Atraure a les generacions més joves d’estudiants interessats 
en la música cap a una entitat que ofereix, a més, altres benefi-
cis més enllà del propi fet musical. 

- Esdevenir una entitat agitadora cultural que genere projectes 
multidisciplinaris dirigits, fonamentalment, cap a la comunitat 
universitària.

- Posicionar a l’Orfeó com un agent dinamitzador de la cultura 
valenciana i que vetlla pel patrimoni cultural musical valencià. 

Objectius quantitatius: 

- Millorar les condicions d’assaig de l’Orfeó pel que fa a les seu-
es infraestructures, material i metodologies. 

- Aconseguir un finançament regular que permeta consolidar 
estructures professionals de treball. 

- Lluitar per mantindre una formació el més estable possible 
gràcies a la materialització de projectes de gran interés per als 
i les orfeonistes.

- Apostar per una major integració tecnològica en les formes 
de treball de l’Orfeó, així com tractar de millorar la difusió de 
les seues activitats de cara a la comunitat universitària i a la 
societat valenciana. 



2.1. Els nos-
tres valors

Un Orfeó amb estructura 

Un Orfeó sostenible

Un projecte com l’Orfeó requereix de participació 
voluntària dels seus membres però també de professio-
nals especialitzats en l’àmbit musical, de la gestió i de la 
comunicació.

Tenim un fort compromís amb el medi ambient i el 
desenvolupament sostenible que es demostra amb la 
utilització de materials biodegradables i elements de 
reciclatge. A més pensem que la inversió en tecnologia 
és clau per reduir l’impacte sobre el medi ambient de la 
nostra activitat.

Un Orfeó arrelat al territori 
amb projecció internacional 

Un Orfeó igualitaritari

Un Orfeó plural

Un Orfeó plurilingüe
Apostem per un model plurilingüe amb el valencià com 
a llengua vehicular.

Lluitem per la paritat, dalt i baix dels escenaris. 
Treballem per la desaparició de conductes no 
igualitàries i ens preocupa la visibilització de la dona 
creadora. 

L’Orfeó és un agent social clau en la comunitat univer-
sitària i com a tal volem recolzar els valors socials que 
el defineixen: un projecte intergeneracional, divers i 
participatiu. 

Impulsem València com a pol estratègic cultural i tenim 
clares aspiracions d’internacionalització del projecte.

Un Orfeó autosuficient

L’Orfeó ha de ser autosuficient a nivell econòmic i 
generar els recursos suficients per fer créixer el projecte 
per tal que se’n beneficie més gent. 



3. Activitats
Per tal d’assolir els objectius assenyalats l’Orfeó Universitari  de 
València ha dissenyat un seguit d’activitats que durà a terme 
durant l’any 2022 i que es divideixen en tres àmbits diferen-
ciats però connectats entre si: musical, formatiu i social. 

3.1. Musical
3.1.1 Il canto del cigno

Es tracta d’un programa centrat en la interpretació de música 
religiosa de compositors napolitans del segle XVIII com són 
Durante, Scarlati i Pergolesi. Aquests concerts comptaran amb 
la participació del contratenor Carlos Mena, la soprano Pilar 
Moral i el grup especialitzat en música barroca, Músia Trobada. 
És un projecte que s’emmarca temporalment en la celebració 
de la quaresma. 

Dates confirmades: 
- 26/03 Auditori de Torrent
- 02/07 Villena

A més aquest projecte tindrà una vesant pedagògica duent-se 
a terme en col·laboració amb conservatoris professionals que 
s’hi sumaran a la interpretació de les peces seleccionades.

Dates confirmades: 
- 07/05 Palau Altea





3.1. Musical
3.1.2 Concert amb Orlando Consort a Serenates

L’OUV convidarà al prestigiós quartet vocal Orlando Consort 
a formar part de la programació de celebració del 75 aniver-
sari del cor interpretant un programa sota el títol Ieri, Oggi, 
Domani, que és un diàleg entre el present i el passat incloent 
músiques de Sermisy, Tarik O’Regan i l’estrena d’un encàrrec 
de la jove compositora valenciana Llum Martín que contindrà 
referències a música antiga valenciana: les epístoles farcides, el 
cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx i la Visitatio Sepulcri

Dates previstes: 
- 26/06 Festival Serenates

3.1.3 Any Joan Fuster

L’Orfeó se sumarà a la celebració del centenari del naixement 
de l’intel·lectual Joan Fuster, promogut per la Generalitat Va-
lenciana, oferint un programa compost per obres de Matilde 
Salvador, Llum Martín), Willem van Merwijk i Montserrat Pala-
cios, que crearà una proposta sonora a partir dels aforisme de 
Joan Fuster

Dates previstes: 
- 18/06 Benimodo

3.1.4 Carmina Burana participatiu

L’obra de Carl Orff, Carmina Burana, ha estat sempre molt 
lligada a l’Orfeó Universitari, agrupació que va estrenar la 
monumental obra a l’Estat juntament amb els Catulli Carmi-
na del mateix autor. És per aquest motiu que proposem dur 
endavant un muntatge participatiu d’aquesta obra amb la 
comunitat coral valenciana, convidant a participar-hi a antics 
orfeonistes i cors del territori. 

Dates previstes: 
- data per confirmar - Teatre Romà de Sagunt
- 23 de octubre - Auditori de Castelló



3.1. Musical
3.1.5 Concerts de música sacra

L’Orfeó participarà enguany en tres festivals de música sacra 
valencians interpretant peces de Pedro Vicente Viso, Durante, 
Mozart i Liszt.

Dates previstes: 
- 03/04 Setmana Santa Marinera - València
- 08/04 Cicle de Música Sacra a la Rectoria - Rafol Almúnia
- 15/04 Cicle de Música Sacra a l’església dels Jesuites - Valèn-
cia

3.1.6 Veus de dona

Homenatge a les tres grans compositores del segle XX valen-
cià: Matilde Salvador, Teresa Oller i Dolors Sendra. Al programa 
també s’inclou música d’Esplà i Palau sobre textos de poetes-
ses valencianes. 

Dates previstes: 
- 27/12 Centre Cultural la Beneficiència



3.1. Musical
3.1.7 Formosíssima

L’Orfeo Universitari de València va estrenar a l’Estat l’obra Car-
mina Burana l’any 1960. Aquest projecte en col·laboració amb 
la Diputació de València en el que es tractaran temes tan tras-
cendetals com la violència de gènere o l’assejament a les aules 
a partir de l’obra d’Orff, es durà a terme durant cinc concerts a 
diferents localitats de la província de València, a través d’una 
proposta escènica que comptarà amb la participació de Valen-
cia Dancing Forward i Kontakte Percussió. 

3.1.8 Carmina Burana

L’Orfeó també interpretarà l’obra Carmina Burana en muntat-
ge simfòniccoral a diferents localitats. 

Dates previstes: 
- 17/07 TAMA d’Aldaia
- 02/10 Llíria

3.1.9 Projecte Covant

El projecte Covant consisteix en la realització de visites fami-
liars sonores a diferents coves naturals del territori valencià. És 
un projecte en col·laboració amb la Diputació de València i es 
dura a terme entre els mesos d’abril i maig. 



3.1. Musical
3.1.10 Concerts en agraïment al personal sanitari

L’Orfeo Universitari de València vol agrair l’esforç del personal 
sanitari durant la pandèmia convidant-lo a participar d’un con-
cert en homenatge a la seua tasca durant aquests dos anys tan 
difícils. Aquests concerts inclouran música de Samuel Barber, 
Oja Gjeilo i Peteris Vasks. 

Dates previstes: 
- 28 de novembre - Palau de Les Arts de València
- 3 de desembre - Auditorio Nacional de Madrid

3.1.11 Requiem de Mozart

L’any 2021 ha estat marcat musicalment per la interpretació 
del projecte Temps d’abraçar en el qual s’interpretava el 
Requiem de Mozart per part de l’Orfeó Universitari de València 
junt a  Symphonia Orbitalis i Crea Dance Company. Aquesta 
iniciativa de la Diputació de València va tindre molt d’èxit com 
a homenatge pels damnificats per la pandèmia de la Covid-19. 
Enguany l’Orfeó mantindrà aquesta obra capital de la música 
occidental en el seu repertori per continuar retent homenatge 
a les víctimes de la pandèmia. 

Dates previstes: 
- 01/11 València. Església del Patriarca.



3.1. Musical

3.1.12 Projecte residències

El Projecte Residències s’inicia el 2004 amb l’objectiu d’oferir 
un espai de col·laboració interdisciplinar per diferents agents 
culturals, en concret de la música, en el seu vessant de creació 
i interpretació, i les Belles Arts.

Sobre un projecte definit, l’Orfeó Universitari de València 
convida a artistes d’altres disciplines per a cooperar i oferir 
resultats nous, sempre concedint una importància especial 
a la llibertat artística de cadascuna de les parts que es veuen 
involucrades.

Considerem aquest projecte com un compromís amb la nostra 
societat, a través del qual pretenem unir diferents modalitats 
artístiques per cercarlas a nous públics i espais.

El projecte s’articula actualment en dos vessants:

Compositor resident, el qual compon, durant un any, diferents 
creacions que s’insereixen en la programació general de l’Or-
feó.

Artista resident, el qui, després de conéixer les propostes mu-
sicals de cada programa, suggereix algunes de les seues obres 
per tal que acompanyen la proposta musical i en siguen la 
imatge visual, o en crea de noves per a l’ocasió.

Les creadores convidades per a formar part d’aquest projecte 
durant el 75 aniversari són: 

- Marta Negre, artista i dissenyadora gràfica
- Montserrat Palacios, compositora i artista sonora



3.2. Formació
Com hem comentat anteriorment entenem l’Orfeó Universi-
tari de València com un projecte eminentment formatiu, no 
només en l’àmbit musical sino també en un sentit cultural més 
ampli.

L’Orfeó es nodreix actualment d’estudiants universitaris que 
s’interessen per la música i per formar part d’un projecte lúdic-
formatiu de qualitat, d’alumnes dels conservatoris superiors i 
professionals de música que cerquen un espai de creixement 
musical i antics alumnes o professors universitaris que gau-
deixen de participar d’un projecte musical i social molt intens. 
Aquesta diversitat és una de les grans virtuds de l’Orfeó Uni-
versitari de València i la intenció és la de seguir dotant d’eines 
formatives als seus membres. 

D’aquesta manera l’Orfeó Universitari de València organitza 
regularment un seguit d’activitats formatives per consolidar el 
desenvolupament dels seus membres i del projecte musical. 
Així destaquen: 

- Sessions de tècnica vocal amb la cantant Nerea Benavent. 
- Sessions de llenguatge musical amb el pianista Juan Camilo 
Reyes. 
- Formació de petits ensembles dins de l’Orféo Universitari de 
València per afrontar projectes musicalment més reduïts però 
que enriqueixen la formació dels seues orfeonistes. 

De manera especial durant el 75è aniversari de l’Orfeó Univer-
sitari de València es duran a terme dos projectes específics que 
s’espera que es consoliden al llarg del temps. 

3.2.1. I Curs de Cant Coral Orfeó Universitari de Valèn-
cia

El I Curs de Cant Coral Orfeó Universitari de València estarà 
dirigit per la prestigiosa catedràtica de cant, Ana Luis Chova, 
antiga orfeonista, i comptarà amb un equip docent format per: 

- Marina Rodríguez Cusí
- Miquel Ramón
- Enedina Lloris
- Carlos Mena
- Angus Smith (Orlando Consort)
- Montserrat Palacios
- Ana Luis Chova

Dates previstes de les sessions del curs: 
12 Març - de 9h a 14h. 
26 Març - de 10h a 13h. 
2 Abril - de 9h a 14h. 
30 Abril - de 9h a 14h. 
14 Maig - de 10h a 13h. 
28 Maig - de 10h a 13h.
11 Juny - de 9h a 14h.

Es tracta d’un curs dirigit a alumnat dels conservatoris profes-
sional i superior de la Comunitat Valenciana que faran sessions 
individuals amb l’equip docent i posteriorment l’Orfeó Univer-
sitari tindrà una sessió amb cadascun dels professionals. 



La intenció és dur a terme les sessions al saló d’actes del Jardí 
Botànic ja que es disposa de piano i seria més factible fer la 
doble sessió a l’espai d’assaig regular de l’Orfeó. 

3.2.2. Cicle de concerts de cambra de l’Orfeó

Amb la intenció d’oferir la possibilitat de preparar repertori 
específic de quartet o octet a aquells i aquelles orfeonistes 
més interessats en desenvolupar una carrera professional en el 
món de la música vocal plantegem la creació de diferents pro-
grames que poden ser inclosos en programacions com el Cicle 
Música a la Capella, el cicle Joves Intèrprets de l’IVC o en espais 
patrimonials petits com poden ser les esglésies de Els Ports. 

La situació ideal seria incloure dos concerts de grups de cam-
bra de l’Orfeó cada any en el Cicle Música a la Capella per tal 
d’arrelar més l’agrupació a la programació pròpia de La Nau. 



3.3. Social
La vesant social de l’Orfeó Universitari de València ha marcat 
des dels seus origens la trajectòria històrica del cor. La seua 
component assambleària i la seua capacitat de convocatòria 
han estat claus per mantindre l’activitat del cor durant 75 anys. 
És per aquest motiu que volem reconèixer el treball de la gent 
que ha passat per l’Orfeó Universitari i facilitar que els i les or-
feonistes es retroben. Per aquest motiu hem confeccionat un 
seguit d’activitats de caire social com: 

- Acte de presentació del 75 aniversari de l’Orfeó Universitari 
de València prevista per al 9 de març a La Nau. 
- Festa de celebració del 75 aniversari, prevista per al 6 de 
maig a La Nau. Amb la participació musical de l’Orfeó Universi-
tari o d’algun dels seus grups de cambra. 
- Projecte Carmina Burana Participatiu anteriorment mencio-
nat on es convidarà a participar a antics i antigues orfeonistes i 
a altres cors de la ciutat de València. 

3.3.1. Presentació projecte BeethOUVen 9

El dia 9 de març aprofitarem la presentació del projecte del 75 
aniversari per a mostrar el resultat final del projecte BeethOU-
Ven dut a terme durant la pandèmia i en el que han participat 
més de 200 coralistes d’arreu del món. El projecte es presen-
tarà simultàniament a través de les xarxes socials de l’Orfeó. 



3.3. Social
3.3.2. Creació Festival Nòduls

Amb l’objectiu de fer un projecte amb i adreçat a la comunitat 
universitària, l’Orfeó crearà en 2022 la primera edició del Fes-
tival Nòduls, centrat en la interpretació de música vocal i on 
es programaran músiques de diferents estils musicals dins del 
marc dels espais propis de la Universitat de València. 

Aquest projecte es farà efectiu gràcies a la col·laboració inte-
rinstitucional de l’Institut Valencià de Cultura, la Universitat de 
València, l’Ajuntament de València i altres tipus de col·labora-
cions com marques privades i el cobrament d’entrades dels 
concerts. 

El festival Nòduls esdevindrà un punt de partida lúdic del curs 
acadèmic que aprofitarem per a fer difusió de les proves d’ac-
cés de l’Orfeó i per a apropar les nostres activitat a la comuni-
tat universitària. 

Dates previstes: 16 a 18 de setembre. 






