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MÚSICA

FORMACIÓ

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València va tocar les seues primeres notes en 
1995
L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València va iniciar el 
seu camí en desembre del 1995. Al llarg dels seus 25 anys d’història, 
ha realitzat 280 concerts, en els quals ha interpretat 330 obres 
simfòniques de totes les èpoques, des del Barroc fins a estrenes 
absolutes. Com a orquestra jove i valenciana, i sent conscient que la 
música és el senyal d’identitat més destacat de València, l’OFUV ha 
sigut sempre una gran ambaixadora cultural.

Un mínim de 250 hores lectives de formació 
cada curs acadèmic
L’OFUV té el seu origen en l’impuls que es va donar en els anys 
90, des de les institucions culturals espanyoles, especialment des de 
les universitats, a la creació d’orquestres joves de caràcter formatiu. 
Per tant, la finalitat fonamental de l’OFUV és proporcionar als seus 
joves músics formació d’alta qualitat en interpretació orquestral, 
amb professorat especialitzat per a cadascuna de les famílies 
instrumentals. L’OFUV realitza dos assajos setmanals durant tot el 
curs acadèmic, a més de trobades, concerts i gires, la qual cosa suma 
un mínim de 250 hores lectives de formació cada curs acadèmic.

1
OFUV: 

25 ANYS DE TRAJECTÒRIA
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EDUCACIÓ

JOVENTUT

Projectes didàctics per a acostar la música al 
públic de totes les edats
Entre els objectius de la programació musical de l’OFUV, per la seua 
vocació formativa i universitària, destaquen els projectes didàctics 
que acosten la música al públic de totes les edats. Molts han sigut 
els concerts programats per a escolars (Història d’un soldat, Pere i 
el llop, La setena parada, etcètera), a més de concerts formatius per 
a professorat i públic adult realitzats en col·laboració amb el CEFIRE 
artisticoexpressiu, en els quals s’han “de-construït” obres de gran 
importància com ara la Simfonia fantàstica de Berlioz, el Concert per 
a orquestra de Bartòk o la Simfonia núm. 12 de Xostakóvitx. L’OFUV 
és molt conscient de la importància de formar per a crear nous 
públics, amb una visió dinàmica, atractiva i, alhora, rigorosa.

1.240 músics joves formats en els faristols de 
l’OFUV
Els músics de l’OFUV tenen una edat mitjana de 20 anys: és requisit 
en les proves d’accés per a nous membres que no superen els 23 anys, 
estimant-se la seua permanència en l’Orquestra en un màxim de tres 
cursos. Durant tota la trajectòria de l’OFUV, 1.240 músics joves s’han 
format en els seus faristols. Ells i elles són el seu principal actiu i, en 
l’actualitat, molts dels antics músics desenvolupen la seua activitat 
interpretativa en orquestres espanyoles i europees, o exerceixen la 
docència en conservatoris professionals i superiors.

CULTURA

SINERGIA

Projecció cultural de la Universitat cap a la 
societat
L’OFUV és un dels projectes culturals més vitals i amb millor projecció 
de la Universitat de València. De fet, és model i ambaixadora cultural. 
La política cultural universitària es configura com la tercera missió 
de la UV junt a les de docència i investigació, atés que en la seua 
essència ha d’estar la divulgació dels sabers i la seua implementació 
en el teixit social en sentit ampli.

Promotora de la creació de la Xarxa 
d’Orquestres Universitàries Espanyoles
Un dels projectes més ambiciosos de l’OFUV ha sigut la creació el 
2015 de la Xarxa d’Orquestres Universitàries Espanyoles SINERGIA 
que actualment engloba més de 20 orquestres universitàries i 
dota a totes elles d’una major visibilitat i projecció, a més d’oferir 
la possibilitat d’intercanviar informació i experiències entre les 
orquestres i les seues universitats.
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PATRIMONI

EUROPA

CREACIÓ

Música i autors valencians: el nostre patrimoni 
més preuat
Un dels senyals d’identitat valencianes més destacades és la música, 
i al llarg de la nostra història autors i autores han escrit obres que 
han caigut injustament en l’oblit. És una de les missions de l’OFUV 
interpretar obres musicals valencianes, la qual cosa permet posar 
en valor la riquesa del repertori autòcton, el nostre patrimoni més 
preuat.

Projecte Erasmus+ Meets
Una de les iniciatives més recents de l’OFUV, representada per 
la Fundació General de la Universitat de València, és la seua 
participació com a sòcia en el projecte Erasmus+ Meets (Music in 
higher education to develop transversal skills) que es desenvoluparà 
durant els anys 2021 i 2022 juntament amb altres cinc socis: l’Almo 
Collegio Borromeo de Pavia (Itàlia), líder del projecte, la Universitat 
de Linköping (Suècia), l’Orquestra Simfònica de la Universitat de 
Tallinn (Estònia), la Xarxa Europea d’Orquestres Universitàries 
(ENUO) i Forte Fortissimo TV (Itàlia) com a media partner. La 
finalitat d’aquest treball és valorar com la pràctica musical facilita les 
soft skills, és a dir, noves habilitats i competències transversals entre 
l’estudiantat universitari.

Suport a la creació i la projecció dels autors 
valencians
Una altra de les finalitats destacades de l’OFUV ha sigut el suport 
a la creació mitjançant la interpretació sistemàtica de noves 
composicions d’autors valencians. L’OFUV ha estrenat, en una aposta 
pel futur del patrimoni musical autòcton, obres de José Antonio Orts, 
Carles Santos, Vicente Roncero, Francisco Coll, Amparo Edo, José 
Miguel Fayos, J.R. Gil-Tàrrega i Ximo Arias, entre uns altres.
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I+D+I: 
TRANSFERÈNCIA DE 

CONEIXEMENT

PÚBLIC

FUTUR

Retornar a la vida la música valenciana: 
buscar, reeditar, interpretar, enregistrar
L’OFUV ha dut a terme diversos projectes de recuperació musical 
per a donar nova vida a obres de Melchor Gomis, Salvador Giner, 
Manuel Palau, Matilde Salvador, Vicente Asencio, etcètera, 
mitjançant la cerca en arxius, la reedició de materials, la interpretació 
i l’enregistrament dels resultats. Han sigut, en definitiva, autèntics 
treballs d’I+D+i, un exemple de transferència de coneixement.

Més de 10.000 persones a l’any gaudeixen 
dels concerts de l’OFUV
Les actuacions de l’OFUV s’han realitzat en els millors auditoris 
d’Espanya i Europa (Palau de la Música de València, Palau de les 
Arts, Auditori de Saragossa, Auditori Ciutat de Lleó, l’Acadèmia 
Philharmonicorum de Ljubljana, el Vienna International Centre, el 
Mozarteum de Salzburg...) amb gran èxit de crítica i públic. Com a 
exemple, el curs 2018-2019, més de 8.000 persones van assistir als 
concerts de l’OFUV; sent la mitjana interanual dels últims cinc anys 
de més de 10.000 persones.

Abordar nous reptes a través de l’esforç 
constant i la cerca de l’excel·lència
El futur de l’OFUV, després de 25 anys de brillant trajectòria, 
passa necessàriament pels seus fins: formar a joves músics en 
interpretació orquestral, amb un repertori enfocat especialment a 
la música valenciana, que permeta oferir una temporada estable de 
concerts tant a la Universitat de València com, en el seu nom, fora 
d’aquesta. Per a això, no deixa de buscar l’excel·lència com a meta i 
l’esforç constant com a mitjà per a obtindre nous reptes, noves línies 
de treball i nous horitzons.
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1. Formació 

Es realitzaran activitats formatives adreçades 
a tot el públic com ara cursos de formació 
musical en col·laboració amb el CEFIRE 
artisticoexpressiu, master-classes i webinars 
en els quals s’implicaran especialment els 
antics membres de l’Orquestra.

2. Interpretació

La celebració del 25 aniversari compta 
amb una programació musical de gran 
importància, amb actuacions en grans sales 
de la Comunitat, entre els quals destaca el 
Palau de les Arts.

En aquest apartat destaca la col·laboració 
de l’OFUV amb dues grans agrupacions 
professionals: l’Orquestra de València i el 
Cor de la Generalitat Valenciana. Durant 
dos programes, l’OFUV viurà en directe què 
suposa abordar al costat d’ells obres d’un 
excel·lent repertori; un repte que, sense dubte, 
donarà ales als joves músics.

3. Passat, present i futur de l’OFUV

La commemoració d’aquest aniversari servirà 
per a crear un fòrum on posar en valor els 
membres que conformen l’Orquestra, quins 
reptes s’han assumit i quins nous camins es 
podran obrir en breu.

Per tant, al llarg de tota la temporada es 
realitzaran concerts de cambra, taules 
redones, webinars i tallers per a mostrar el 
que l’OFUV aporta i pot aportar tant als seus 
músics com a la vida universitària i a la música 
valenciana.

Aquesta commemoració, a més, s’ha compartit 
enguany amb les orquestres universitàries 
espanyoles que conformen la xarxa SINERGIA 
mitjançant una jornada de treball i posada 
en comú, en el marc del projecte Erasmus+ 
MEETS (Music in higher Education to Develop 
Transversal Skills), del qual l’OFUV hi forma 
part.

Finalment, amb el concert de cloenda 
previst per al pròxim mes d’octubre i en el 

2
ACTIVITATS COMMEMORATIVES 

25 ANIVERSARI

Entre els mesos de maig i octubre de 2021, s’ha programat 
una sèrie d’activitats commemoratives, que inclouen concerts, 
cursos, webinars i concerts de cambra, a partir de tres eixos 
fonamentals:
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qual participaran antics membres de l’OFUV 
(vora 200 músics) sota les batutes dels seus 
tres directors titulars, es tendirà un pont 
entre el que l’Orquestra va ser, és i serà: un 
testimoniatge que ha passat d¡arc en arc pels 
faristols de l’OFUV durant 25 anys, donant a 
la música el lloc important que mereix en la 
formació universitària.

En el quadre següent es presenta les 
principals activitats de l’aniversari, tenint en 
compte que la programació podrà variar en 
funció de la situació sanitària del moment.
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DATA LLOC ACTIVITAT BREU DESCRIPCIÓ INSTITUCIONS COL·LABORADORES

05/05 Auditori Palau de Les Arts Concert amb l’Oquestra de València Durant una setmana, els joves músics de l’OFUV 
compartiran faristols amb l’OV per a preparar i 
interpretar en concert Aquarelles Valencianes per 
a orquestra de corda (1910) d’E. López-Chávarri, 
Variacions simfòniques per a piano i orquestra (1885) de 
C. Frank, i Simfonia núm. 4 de F. Mendelsshon, dirigits 
per Christian Vásquez

Palau de la Música de Valencia
Orquestra de València
Palau de les Arts 
Vicerectorat de Cultura i Esport de la UV
Fundació General de la Universitat de València

31/05 Teatre Echegaray d’Ontinyent Concert per al Campus Universitari d’Ontinyent Concert de primavera dedicat especialment a la 
comunitat universitària d’Ontinyent

Ajuntament d’Ontinyent
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la 
UV
Vicerectorat de Cultura i Esport de la UV
Fundació General de la Universitat de València

13/06 Auditori Palau de Les Arts Concert amb el Cor de la Generalitat 
Valenciana

Durant una setmana, els joves músics de l’OFUV 
compartiran faristols amb els cantants professionals 
del cor per a preparar i interpretar en concert l’obra 
Dettinguen Te Deum de G.F. Händel

Institut Valencià de Cultura GVA
Cor de la Generalitat
Palau de les Arts
Vicerectorat de Cultura i Esport de la UV
Fundació General de la Universitat de València

28/06 Centre Cultural La Nau Concert per al Festival SERENATES 2021 Concert especial amb obres de Verdi (danses, obertures 
i àries) en el qual hi col·laboraran alumnes de cant del 
Conservatori Superior de Música de València

Institut Valencià de Cultura GVA
Universitat de València
Vicerectorat de Cultura i Esport de la UV
Diputació de València
Banc de Sabadell
Ajuntament de València
EASD València
Conservatori Superior de Música de València
Fundació General de la Universitat de València

octubre 2021 Teatre Serrano de Gandia Concert d’Obertura de Curs Concert dedicat especialment a la comunitat 
universitària de Gandia

Ajuntament de Gandia
UVgandia
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la 
UV
Vicerectorat de Cultura i Esport de la UV
Fundació General de la Universitat de València

octubre 2021 Auditori Palau de Les Arts Concert d’Obertura del Curs Acadèmic 2021-
2022 de la UV i de cloenda del 25 aniversari de 
l’OFUV

Concert amb la participació d’antics membres de 
l’OFUV junt a la plantilla actual (vora 200 músics) i la 
direcció dels tres titulars que ha tingut l’Orquestra: 
Cristóbal Soler, Hilari Garcia i Beatriz Fernández. El 
concert és part d’un curs en col·laboració amb el CEFIRE 
artisticoexpressiu

Palau de les Arts
Taller de Lutheria
CEFIRE artisticoexpressiu
Vicerectorat de Cultura i Esport de la UV 
Fundació General de la Universitat de València
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3.1.   CURRÍCULUM     
 ARTÍSTIC

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València 
es va crear en 1995 per a donar resposta i cohesió 
a les diferents ofertes d’agrupacions instrumentals 
formades per estudiants. Té una plantilla de 80 
joves músics, en la seua majoria universitaris, l’edat 
mitjana dels quals és de 20 anys. La seua finalitat 
és proporcionar-los una formació d’alta qualitat en 
interpretació orquestral, amb professorat especialitzat 
per a cadascuna de les famílies instrumentals. Des 
que es va fundar fins a l’any 2010 va estar dirigida per 
Cristóbal Soler; des de 2011 fins a 2018, per Hilari 
García; i des de setembre de 2018, Beatriz Fernández 
Aucejo és la seua directora titular.

En els 25 anys de l’Orquestra, han passat per la seua 
plantilla més d’un miler de joves músics, molts dels 
quals desenvolupen ara la seua activitat interpretativa 
en orquestres espanyoles i europees o exerceixen la 
docència en diversos conservatoris professionals i 
superiors. 

Així mateix, l’OFUV ha participat en nombroses 
produccions com ara l’estrena de la cantata L’adéu de 
Lucrècia Borja (2001) de Carles Santos, la recuperació 
de l’òpera de Melchor Gomis Le Revenant (2003), 
l’estrena a Espanya d’Éclairs sur l’au-delà d’Olivier 
Messiaen (2006) o els ballets Le sacre du printemps 
d’Ígor Stravinski (2013), Parade d’Erik Satie (2017) 
i Les biches de Francis Poulenc (2017), Appalchian 
Spring d’Aaron Copland (2018) i 4 de Soria-Debussy-
Händel-Schriabin.
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Alguns dels directors de renom que han actuat amb l’OFUV són José Collado, Laszlo Heltay, 
Carlos Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez i José M. Rodilla. 

També n’han sigut molts els solistes de prestigi que han col·laborat amb l’Orquestra: Montserrat 
Caballé, Stephan Schilli, Luis Michal, Marta Carfi, Michele Marasco, Duncan Guifford i Maria 
del Mar Bonet, entre uns altres.

L’OFUV ha actuat regularment al Palau de la Música de València i ha efectuat concerts en 
sales nacionals i internacionals a València, Barcelona, Saragossa, Lleó, Àustria i Eslovènia. 
Ha intervingut, a més, en el Festival Internacional de Música Universitària a Belfort, França 
(1997); ha participat en la XXVII edició del Concurs Internacional de Joves Orquestres (1998) a 
Viena, Àustria, on va obtindre el primer premi en la categoria d’orquestres simfòniques; i el 2002 
va actuar a diverses ciutats d’Àustria i Eslovènia.

El seu repertori inclou obres des del Barroc fins a l’actualitat, passant per un gran repertori 
simfònic clàssic i romàntic, i per les peces musicals més representatives del segle XX. Ací, es 
dedica una especial atenció als compositors valencians des de dues perspectives: la recuperació 
del patrimoni musical valencià (Martín i Soler, Gomis, Giner, Esplà, Palau...) i l’estrena d’obres 
d’autors contemporanis (Orts, Santos, Roncero, Coll, Fayos...). Una mostra d’aquesta tasca es 
troba en la discografia que es descriu més endavant.
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3.2.   BEATRIZ FERNÁNDEZ AUCEJO, 
 d irectora

Natural de Paiporta (L’Horta Sud, València). Diplomada 
en Magisteri Musical per la Universitat de València, 
llicenciada en Clarinet pel Conservatori Superior 
de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de València, titulada 
professional en Piano pel Conservatori Professional de 
Música de Torrent, llicenciada en Direcció d’Orquestra 
de Vents per l’Associated Board of the Royal Schools of 
Music (Regne Unit) i llicenciada en Direcció d’Orquestra 
pel Conservatori Superior de Música ‘Manuel Massotti 
Littel’ de Múrcia.

Ha estat enfront de diferents orquestres nacionals i 
internacionals, entre les quals destaquen la Deutsche 
Kammerakademie Neuss am Rhein, l’Orquestra de 
la Comunitat Valenciana, l’Orquestra de València, 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona, la Nacional de 
Catalunya OBC, la Mendelssohn Symphonia Orchestra 
and EuropaChorAkademie, etcètera.

Ha sigut directora assistent junt als mestres Cristóbal 
Soler i Manuel Galduf en la Jove Orquestra de la FSMCV, 
l’Orquesta Filharmònica de la Universitat de València 
y la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, 
respectivament.

En el seu currículum sobreïx la seua participació com 
a convidada per a dirigir agrupacions simfòniques a la 
República de Corea, Madrid, Barcelona i Santiago de 
Compostel·la, entre d’altres ciutats; així com la seua 
titularitat en la Banda Simfònica de Dones l’any de la seua 
creació (2015) o els seus estudis de perfeccionament junt 
a mestres com ara Cristóbal Soler, José Miguel Rodilla, 
Ferrer Ferran, Ernesto Izquierdo, Manuel Galduf, Peter 
Gülke, George Pehlivanian, Rodolfo Saglimbeni i Michael 
Tabachnick, entre d’altres. En l’actualitat, estudia junt al 
mestre Arturo Tamayo al Conservatorio della Svizzera 
Italiana de Lugano (Suïssa).
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3.3.   DISCOGRAFIA

LA MÚSICA DEL GRUP DELS JOVES
València Capital de la República

Com a fruit del projecte de recuperació i difusió de les 
obres escrites per l’autodenominat Grup dels joves, es 
va editar aquest CD que conté el primer registre d’una 
selecció d’obres de V. Asencio, V. Garcés, R. Olmos, M. 
Palau, M. Salvador, L. Sánchez i E. Valdés.

DL V-2713-2017
Producció: Fundació General de la Universitat de València 
i Institut Valencià de Cultura
Edita: Institut Valencià de Cultura

AEJO 10 años (2014)

L’associació espanyola de joves orquestres celebra el seu 
desé aniversari amb la publicació d’un doble CD en el qual 
hi participen les següents orquestres: Jove Orquestra de 
la Generalitat Valenciana, Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya, Joven Orquesta Provincial de Málaga, Joven 
Orquesta Nacional de España i l’Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València.

CMBK 1435 - DL M-16736-2014

GINER INFREQÜENT Obres recuperades a la 
Societat Coral El Micalet (2009)

Com a resultat del projecte de recuperació del patrimoni 
musical de Salvador Giner, es van triar quatre obres 
recuperades de Salvador Giner que van ser enregistrades 
en aquest CD. En ell van participar l’Orfeó Universitari 
de València, la Coral Giner, la Jove Orquestra Salvador 
Giner i l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València, tots ells dirigits per Cristóbal Soler. El disc va 
ser enregistrat i editat en octubre del 2009 per TABALET.
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10 ANYS DE L’ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (2006)

Aquest CD, editat conjuntament amb el llibre 
commemoratiu del mateix títol, conté una selecció de 
peces enregistrades en concerts realitzats en directe a 
diversos auditoris i fotografies dels seus 10 anys d’història.

D.L.: V-2292-2006. Edita: E.G. Tabalet. Alboraia (València)

© Fundació General de la Universitat de València

ISBN: 84-370-6522-4

HISTÒRIA DEL SOLDAT (2003)

CD-ROM multimèdia educatiu que conté la narració 
il·lustrada amb dibuixos, exercicis didàctics i la versió 
en àudio de la suite de concert Història del soldat d’Ígor 
Stravinski. El disc el va produir la Universitat de València, 
amb la col·laboració de BANESTO i l’Ajuntament de 
València, i va ser editat per Tabalet EG. 

EGT 936 - D.L.5517-2003

L’ADÉU DE LUCRÈCIA BORJA (2001)

Obra simfonicocoral composta per Carles Santos per a la 
commemoració del 500 aniversari de la Butla atorgada 
per Alexandre VI a la Universitat de València.

Enregistrament: SOMACIG

Edició i distribució : Ars Harmònica 098

Producció: Fundació General de la Universitat de València
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CINC SEGLES DE MÚSICA VALENCIANA

Música valenciana dels segles XVI al XX. 

Obres de Morera, Gomis, Esplá, Orts...

Enregistrament: Turiarte

Edició: Tabalet Estudis

Producció: Fundació General de la Universitat de València

OBERTURA 1997

Obres de Falla, Granado, Cervera Lloret, etcètera

Enregistrament i edició: Tabalet Estudis

Producció : Fundació General de la Universitat de València



DADES DE CONTACTE

   18

Fundació General de la 
Universitat de València

Departament de Màrqueting i 
Comunicació: 
Angèlica Morales
Periodista

Telèfon: 617 87 58 56 
M.Angelica.Morales-Lopez@fundacions.uv.es 

Vicerectorat de Cultura i 
Esport de la Universitat 
de València

Magda Ruiz 
Periodista

Telèfon: 609 82 61 46 
Magdalena.Ruiz@uv.es
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