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EDITORIAL

Amb aquest núm. 8 de la nostra revista corresponent al darrer trimestre

del 1983, presentem un extens treball sobre eb orgues i organistes de Ca
tarrosa elaborat amb una documentado parca, pero que palesa al máxim,
amb aqüestes possibilitats documentáis a hores d'ara, l'activitat organística

i musical d'antany a aquesta poblado. Els seus autors son bons coneixedors

d'un ampli ventall de temes relacionáis amb Catarroja, i es per aixb que
no han negligit tampoc l'aspecte musical. Sobresurt el personatge de Vicent
Olmos, figura suficientment important del nostre s. XVIII musical perqué
els nostres musicólegs y músics li dediquen mes atenció. Esperem que hi
col labore molt positivament la publicado d'aquest estudi, el millor colofó del qual fóra l'enregistrament d'un disc dedicat a les composicions mu-

sicals mes sobresortints de V. Olmos. Hi apressem des d'aquestes pagines
tots aquells que des de diversos angles poden convertir en prompta rea-

litat aquesta bella iniciativa: autoritats, associacions culturáis, músics, etc.

En aquest darrer trimestre s'ha accentuat l'activitat organística a Va
lencia a través de diversos concerts: orgue-trompeta amb V. Ros i V. Cam
pos a l'església de la Companyia, Escola Superior d'Arquitectura Técnica,

a Tavernes de la Valldigna, Montserrat, etc, amb el Grup de Metalls de Va
lencia; Ignasi Ribas amb ['orquestra Collegium Musicum de Valencia dins
del cicle "De l'Época Medieval al Barroc", Vicent Ferrer amb l'Orfeó Uni-

versitari, Ferran Jericó també a Godella amb recital d'orgue-trompeta, les
misses amb orgue de cada dissabte a l'església de la Companyia, en les quals
han participat ultra els esmentats anteriorment, Vicenta Helena Barrachina,
Pilar Fuentes, Mercé Tortajada i Alfons Guillamón, encara que sens dubte
alió mes sobresortint han estat les V Jornades d'Orgue, organitzades i patrocinadesper la Caixa d'Estalvis de Valencia de les quals I. Ribas fa una bona
ressenya en aquest número.

També, ates que aquest és el darrer número de Vany, fem una breu
referencia a les publicacions que hem rebut tot fent intercanvi amb "Cabanilles". Estem eixamplant aquests intercanvis, i hem iniciat ja gestions

per tal de reatitzar-ne amb publicacions semblants de Nord-América, SudAmérica i els paños de l'Est.

Una volta mes agraim a tots la col laborado i participado.
LA JUNTA DIRECTICA D'ACAO

ORGUES I ORGANISTES DE CATARROJA

I.- INTRODUCCIÓ HISTÓRICA
La proximitat de Catarroja amb el cap-i-casal del País i la seua contigüi-

tat amb l'Albufera han estat dos deis grans elements determinants de la seua
historia. En efecte, Catarroja és un poblé ubicat a la comarca de l'Horta, cen

tre de les poblacions que s'hi relacionen amb el llac; d'encá algún temps hom

designa aquest conjunt de municipis com a Horta-Albufera. Veí fronterer de
Massanassa, Paiporta, Torrent, Alcásser, Albal i Silla, comparteix amb ells

la quasi total planura que ens caracteritza i una ben complementaria econo
mía; el veinatge, pero, no sempre ha estat confortable, ja ho veurem, ilesfites serveixen de referent delimitador alhora que ens evoquen agres i costossísimes disputes.

Els orígens de la nostra població, encara foscos, semblen apuntar a l'épo-

ca romana (1) per bé que aquells pobladors es mostraren molt remisos a lle
gar-nos material evident, i només una favorable disposició económica de l'administració ens permetrá d'avancar en el coneixement d'aquell període. I deis
immediatament següents, car ben poca cosa sabem de l'época visigótica, si

hi exceptuem algunes pintoresques observacions de l'antic cronista oficial (2),
prudentment esmentades posteriorment (3); alguna noticia de la invasió mu
sulmana o del pas per les nostres tenes del Campeador en lluita contra els

alarbs (4), breus peces de cerámica i raonables conjectures ens donen fe del
que fóra l'alqueria de Catarroja durant la poc coneguda época de domini musulmá.

La historia deis nostres pobles consignada en paper escrit s'inicia, lógicament amb el repartiment jáumí, registre que s'eregeix en auténtica acta

de naixement. Concretament Catarroja és entregada a En Pelegrí d'Atrossillo (5), noble aragonés que, després de l'inevitable depredació que practica
a la vila que li acabava d'ésser atorgada (6), l'abandona per ocupar el Castell
de Bairén (7) o tornar mes tard a les seues possessions aragoneses (8). A par
tir del segle XIV, i després d'unes vicissituds encara inexplicades, Catarroja
passa a mans del llinatge deis Dalmau i comenca el seu procés de consolida

do, que afecta la població i el propi terme municipal, la delimitado del qual
naix prou indefinida i és motiu d'algun conflicte amb els seus veíns ponentins de Torrent i meridionals d'Albal.
Arrecerat per l'economia obtinguda a l'Albufera i alguns privilegis guanyats pels seus habitants, el poblé es desenvolupa sota la senyoria deis Dalmau,
posteriorment esdevinguts Sanoguera, els Sabata i finalment els Calatayud
i Villamonte al segle XVII, segle del qual ens ocuparem a aquest estudi.

No cal advertir que el creixement de Catarroja -com el de tot pobleve acompanyat de les normáis tensions socials entre el senyor i els vassalls
0 entre els propis vassalls -en el nostre cas, i peí que fa al segle XIV, del sen

yor, secundat pels seus vassalls, contra la jerarquía regnícola- els quals alte
ren el ritme natural de desenvolupament de la vida local i ens il-lustren so
bre les necessitats, preocupacions, interessos, etc, com és ara l'enfrontament
amb els vei'ns de Beniparrell per l'ús de l'aigua per al rec; el ja citat contra

Torrent per la delimitado del terme; l'enfrontament contra el Senyor en
successives ocasions, com quan Ximén Pérez de Calatayud assoleix, després
de demanar-la (9), la jurisdicció suprema amb la possessió del Mer i Mixt

imperi, a partir de la qual concessió ensopega amb la ferma voluntat de tot
el poblé, representat, ara, pels Justicia i Jurats del Lloc (10), tot provocant
un enfrontament considerable que finalment es resoldrá a favor del poblé.
A banda deis conflictes d'ámbit local, els habitadors de Catarroja han
de participar en les conteses de carácter general que registra la nostra his
toria, com ara la Guerra de les Germanies (11) i molts altres enfrontaments
de tota mena (12).

Així arribem al segle XVII; Catarroja está sotmesa a la senyoria d'En
Ximén Pérez de Calatayud, Comte del Real, per bé que la titularitat es troba
en plet gairebé al Uarg de tot el segle.
Els segles XVIII i XIX signifiquen un creixement del nostre poblé que

abasta molts camps; hi ha un, tanmateix, especialment important per a l'economia i la societat catarrogina, com és el vertiginós procés d'aterraments que

hom efectúa a la riba de 1'Albufera per tal de guanyar-hi terreny al llac i convertir-lo en térra de conreu (13). L'expansió material del seu terme munici
pal experimentará un fort impuls la centuria passada, época que registra el
naixement del moviment anarco-sindicalista que hi era especialment relle-

vant. La guerra del 36-39 trencará qualsevol possibilitat d'evolució normal
1 hi desviará el curs de la historia; la crema de tota la documentació local
-de l'Ajuntament, jutjat i parroquia- fará forca mes feixuga la tasca de res
taurado histórica.

II.- L'ESGLÉSIA I L'ERMITA
L'actual temple parroquial, situat al bell mig del case antic i al seu punt
mes elevat, no és el mateix que l'existent al segle XVII, época del nostre es-

tudi. Per bé que ja s'hi practicava l'advocació a St. Miquel, actual patró del
municipi, i deis Sants metges Cosme i Damiá, titulars de la parroquia, no sabem si l'anterior església era sota el patronatge de l'Arcángel o deis Metges,
o bé es trobava davall l'advocació de Sant Pon?, segons hom ha suggerit (14).

Tampoc no sembla clara Tactual advocació si tenim en compte que el temple,
bastít a fináis deis segle XVII (15), ho fou amb diners procedents deis pescadors albuferencs, 90 que indueix a pensar en el patronatge directe de Sant
Pere, ara relegat a una capella lateral.
La parroquialitat depengué d'Albal fins a 1610, any que assolí la titularitat propia i que hi depenguessen Albal i Beniparrell al Uarg de tot el segle
que ens ocupa i el següent, fins que, a principis del XIX s'hi desmembraren
aquests dos pobles (16).
L'edificació de Tactual església de Sant Miquel ens és descrita mig segle
després d'haver-hi estat concloses les seues obres:
esta toda adornada de talla y molduras, con una cornisa mui espa
ciosa, florones dorados en las bóbedas (17)

Tot seguit ens trobem una referencia a Tinstrument materia del nostre estudi,
órgano muy precioso

que ens sorprén perqué Fautor de tal document era un bon coneixedor deis

temples i, en les descripcions que hi formula, no sol exagerar els adjectius.
Curiosament, el mateix document no al-ludeix a cap orgue a les esglésies

de Silla (que pertanyia a TOrde de Montesa) ni Picassent, els dos municipis
veins de major poblacio, com així mateix, no Tesmenta al convent de Santa
Barbera de Beniparrell; sí que hi parla, pero, de l'orgue del convent de Sant
Joaquim de Paiporta. El document prossegueix donant-nos compte del lloc
per ais cantants i completant els comentaris entorn de la decoració:
pulpito magnífico, dorado de fino; el coro es alto y tiene debajo dos
capillas con retablos que hazen frente al mayor.

El campanar hagué de ser restaurat el segle passat car amena9ava ruina (18)
i com a conseqüéncia de la darrera contesa militar hi desaparegueren cremats

els retaules situats front a Taltar major que citava E. Munyós deis que D. Car
ies Sarthou ens adverteix l'estil gótic en qué varen ésser construíts, i una creu
renaixentista, d'argent repujat, certament bella (19).

La construcció de Termita, posada sota l'advocació deis Antonis, el de
Pádua i el Gran, és d'imprecisa datació, encara que sembla haver-hi nascut
ais volts del sis-cents. Bo i que a hores d'ara és al centre de la Catarroja ex
pandida, durant Tépoca moderna estava ben a les afores de la pob lacio, segons

práctica ususal en les ubicacions deis ermitoris a les nostres contrades. Va
servir d'aglutinament per al desenvolupament d'un nou barri, potser relacionat amb el portatge que hi existia al seu davant, d'eloqüent denominació,

el Raval, a poc a poc afegit a Tantic case urbá a través de Teixampla i ara integrat sense solució de continuitat. Curiosament naix vinculat ais drapaires

catarrogins que s'hi instal-len. D'ella ens comenta Madoz, que les seues festes

se celebran con gran lucimiento y concurrencia en sus respectivos
dias; se edificó en 1668 y se mantiene con mucho decoro, celebrán
dose misa todos los dias festivos.

La data, certament, no es correspon al segle que hem anotat per a la seua
erecció, pero ja fou oportunament discutida i esmenada (20). L'ermita de
Sant Antoni, fou convertida en un anodinament modern edifici i Patronat
Interparroquial. Mes detalls de l'ermita trobarem en referir-nos al seu orguenet a través de Túnica documentació foral que ens ha arribat.

III.- L'ORGUE I L'ORGUENET

Del segle XVII, procedeix aquest manuscrit (21), la transcripció i estudi
del qual es troba en vies de publicado i que és l'únic document de l'época
foral salvat de la crema general de 1936 -destrucció que afecta també els

orgues de la parroquia i l'ermita que ara estudiarem- que ens ha servit de
base per a la realització del nostre treball.

Aquest llibre és el document on els funcionaris locáis, per mans de l'es-

crivá, consignaven les despeses i ingressos que efectuava el Consell del Lloc
de Catarroja, i en ell figuren diverses partides que fan referencia directa o
indirecta a l'orgue existent a la parroquia de Sant Miquel i a l'orguenet pro-

pietat de l'antiga ermita de Sant Antoni. Els documents comptables (de l'administració o parroquials) son una inestimable font d'informació relativa a
adquisició i manteniment deis orgues, salaris deis organistes, etc.; dissortadament, aquest llibre conté noticies ben escasses i no ens és possible d'allar-

gar-nos com a d'altres treballs. Sortosament, laja notable quantitat de publi-

cacions d'ACAO ens autoritza a consignar-hi algunes afirmacions que altrament no podríem asseverar a partir de J'escassa documentació que hi posse i'm.

La informado que ens ha arribat, dones, no ens permet mes que una

mínima aproximado al tema, i encara no ens és donat de parlar-hi detalladament; tot i amb aixo, pensem que aqüestes noticies poden ajudar el conei-

xement'de la vida musical i concretament, la relativa a l'orgueneria d'un deis
pobles valencians, vida que es reprodueix a molts altres Uocs del País Valen

cia, tal com veurem infra.
La primera noticia relativa a l'orgue de Sant Miquel que ressenyarem,

extreta del citat llibre, ens dona compte de la proximitat de la seua construcció,

Mes. Paga 3 sous al dit Montoro per fer sitar al que feu l'orgue...
(22).

car el Consell de la Universitat de Catarroja, a través del seu agutzir Montoro,

convoca a qui "feu I'orgue". Tot i que no s'hi especifica el motiu de la citació, podem pensar que es tractaria d'alguna possible reclaniació, ates que no
hi figura cap partida en qué se li pague el seu treball. Alguna necessitat
sorgeix posteriorment per tal de completar-hi la construcció:
ítem. Paga, per mans de Vicent Riera, per una dau a la porta del
horgue...4 ss. 6 d. (23).

Adés per cloure-hi la construcció, adés per efectuar-hi primerenques
reparacions, els arranjaments —o adobs, en llenguatge de l'época— que es
practicaren ais instruments eren de tota mena, i l'escrivá hi anota amb mi-

nuciositat qualssevol despeses, ni que siga per un mínim import.
Mes. Al mestre, de un fil de ferro per al argüe..

8 d

(24).

El mestre a qué es refereix aquesta partida és l'organista
i mestre de cant, segons tindrem ocasió de verificar-hi mes avall;
aquesta reparació s'efectua amb I'orgue de la parroquial de Sant

Miquel, encara que el que sembla teñir mes problemes és el de
Sant Antoni, i així, les restitucions de claus que hem vist mes
amunt es produiran igualment per a I'orgue o orguenet de la nostra ermita,

Mes. Paga, de dos claus y pañy per a l'orguenet de Sant
Antoni, per Antoni Asins, set sous. Dich... 7ss. (25).

Posteriorment veiem que hi duen part a reparar a Valencia,
90 que ens fa pensar en una major antiguitat o feblesa d'aquest
petit orgue
Mes. Paga de portar la peaña y manches del orguenet
de Sant Antoni, que los porta (a) adobar a Valencia
... 6ss. (26);

el mateix import de sis sous despén el Consell per a retornar-lo
a Termita del poblé:
Mes. Paga de tornar l'orguenet de Valencia, después

que l'adobara, sis sous... 6 ss. (27).

Tot i que no hem pogut conéixer l'avaria de qué s'hi tracta,

hem vist que calía transportar a Valencia els instruments per tal
que fossen reparats; ara descobrim que eren duts a casa de l'orguener o mestre d'orgues Miquel Llop; a mes la partida ens revela el
procediment del tragí,
Mes. Paga a Llop, de adobar I'orgue de Sant Antoni,
vint reals de dieta; güit sous de muía i badanes y güit
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sous, consertat per lo mestre donaor de el Cbnsell, per
a adobos... 2 L. 16 ss. (28).

Lógicament, les avades es deurien a la poca cura que hom
dispensava a Termita i tot alio que hi contenia, car aleshores es
trobava prou allunyada del case urbá, malgrat que hi residía un
ermita bastant ben tractat. Un ciar exemple d'aquest desinterés

el veiem a l'eloqüent queixa que formula el Jurat a la següent
partida:
Mes. Paga a Miquell Llob, mestre de órguens, per fer
unes manches noves per al orguenet de Sant Antoni,
y les manches se podriren per culpa del mal conreu de
una gotera que les gasta, y no estava en lo consert de
fer-les, y així paga lo Jurat, en orde del Consell, tres

lliures i setse sous... 3 L. 16 ss. (29).

L'última de les partides relatives a reparacions deis orgues

ens parla d'un trámit administratiu bastant corrent llavors, i del
que ens apareixen mes referéncies al Llibre de Comptes, encara
que al-lusius a d'altres matéries:
Mes. Paga de un manament que féu fer al que adoba
los órguens, dins sis dies... 1 ss. 8 d. (30).

III.- CURA DE L'ORGUE DE SANT MIQUEL
Mes sort tingué l'orgue de Sant Miquel en la seua cura i con

servado, de les qué era responsable Gaspar Sargues, sastre del
Lloc, peí qual treball percebia el salari anual que veurem tot se-

guit; Gaspar Sargues realitzava també per a l'església moltes
altres funcions, el pagament de totes les quals corría a carree
del Consell:
Mes. Paga a Gaspar Sargues de plegar y conservar la roba de la yglésia, y manchar y empaliar, sis lliures, de la mija añada finida a 24 de

deñbrede 1655... 6 L. (31).

Així dones, a banda d'altres activitats dins i fora de l'església, Gaspar Sar
gues tenia cura de tot el seu robatge, i a mes, hi empal-liava i hi manxava els
dies de festa, rao per la qual li eren lliurades cada mitja anyada les sis lliures
ja vistes; les recollides a la partida anterior complementen les sis lliures de
la mitja anyada corresponent a la partida que segueix,
Mes. Paga a Gaspar Sargues, de plegar la roba y manchar y enpaliar,
de la mrja añada finida a 24 de juny 1655... 6 L. (32).

Al text hi abunden les referéncies a l'exercici anual de Gaspar Sargues, multiocupacional funcionan local per al servei eclesiástic i extre-religiós; veiem-ne
la darrera de les partides que ens parlen de la seua activitat a carree de la roba:
Mes. Paga 6 L. al satre, de la mija añada de manchar y enpaliar y
teñir conté de plegar la roba de la ysglésia y adobar-la, finida a 24
dejuny 1654. Dich... 6 L. (33).

lógicament la seua professió de sastre li assegurava qualsevol treball procedent
de l'església que s'hi relaciones,

Mes. Paga 12 sous, 3 diners y son al sastre del treball de cosir les
fundes que están en lo dosell y la caxeta del Señor, y lo demés de
fil, y net és, de tot... 12 ss. 3 d. (34).

El sastre que ens ocupa percep regularment el salari peí seu treball, musi
cal o no, cada sis mesos, el dia de Sant Joan de Juny i el dia de Nadal, gairebé
sistemáticament rebut cada any,
Mes. A pagat per la mija añada que á caygut en lo dia de Nadal, a
Gaspar Sargues, de plegar la roba y manjar, cis lliures. Dic... 6 L.
(35).
i encara,

Mes. Paga al sastre, de conservar la roba y manjar, la mija añada
finida lo dia de Sent Juan, sis lliures... 6 L. (36).

De totes maneres, la regularitat en el pagament a qué ens hem referit
mes amunt no sempre s'hi verifica, i ens trobem alguna ocasió en qué cobra
a compte o a compliment, pot ser a causa de forta debilitat de les arques
municipals o, també, per desinterés envers la materia a pagar, com ara,
ítem. Paga al sastre, Gaspar Sargues a compliment de tots los salaris
fins lo primer deste añ 1653... 2 L. 4 ss. (37).

o, de vegades, cobrará diverses quantitats en concepte de capítols diferents,
ítem. Paga a Gaspar Sargues per lo adop de la roba de la yglésia, de
donar mans y seda... 8 L. 4 ss. 6 d. (38).

En efecte, el sastre s'hi ocupava segons hem deixat dit, de moltres altres fun-

cions, com és la d'anar a Valencia a per cera (39) i ádhuc recollir peí poblé la
coljecta de qualsevol taxa, que posteriorment ha de lliurar al Consell,
ítem. Cobra de Gaspar Sargues sent trentatres lliures, digüit sous y
u, y son de la colecta de la tacha del doctor Tortosa. Dic... 133 L.
18 ss. 1 d.(40).

Moltes son, dones, les ocasions en qué el nostre sastre és registrat al Llibre
de Comptes en matéries relacionades amb l'església, com ara durant la ce-

lebració de la festa de Sant Pone (41) o moltes altres activitats no sempre
relacionades amb l'església, pero sí la major part de les vegades, que no enu-
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merem per no allargar innecessáriament el text.

Certament, les seues activitats eclesiástiques no li proporcionaven elevades retribucions i el sastre es veia obligat a orientar el seu temps vers unes
altres ocupacions que li permetessen efectuar algunes adquisicions, rao per

la qual ens podem trobar l'any 1642 una apoca del Uuísme d'una compra,
no especificada a l'ápoca, que realitza Gaspar Sargues a Geroni Raga a prin-

cipis de l'any 1641, possessió que ens apareix novament al repartiment de
l'heréncia de Miquel Ferrer (42); a parí sabem que el 24 de novembre de 1642
rep en arrendament quatre fanecades de moreres,
situades en la orta de Catarroja, partida de la senda del Charco

per les quals ha de satisfer l'arrendament anual de 6 L. 9 ss., un poc mes del
que percep cada mitja anyada del seu salari a l'església (43); finalment, tenim
documentat que vivía al costat de l'església, al carrer del Fossar, segons consta
en un document de compra d'una casa que Lluís Raga efectúa a Cosme Raga,
situada al
Carrer del Fossar, que afronta ab casa de Gaspar Salgues, sastre...

(44).

És curiosa la vinculado deis sastres al món de l'orgueneria; en efecte, a
la vila de Sueca ens trobem un sastre en pie exercici d'organista
compres lo manchar

a mitjans del segle XVI (45).

IV.- L'ORGANISTA

Tornem', pero, a l'orgue. Els diners que hi esmeic a el Consell de Catarro-

ja no solament son destináis a reparació de les avaries que es produeixen,
sino que també se n'inverteixen, lógicament, a altres usos musicals, com per
exemple les copies deis llibres de Cant d'orgue,
Mes. Paga a Mossén Juan Agut, a conté de copiar un llibre de cant
de orgue, altres tres lliures. Dich, en orde del Consell. Dih... 3 L.

(46).

Costos resulta el treball de reproducció del llibre de cant d'orgue -un total
de deu lliures- si recordem el salari anual de Gaspar Sargues:
Mes. Paga 4 L. al senyor Mosén Juan Agut per lo que treballá de co
piar lo llibre de cant de orgue, y son a conpliment de deu lliures

que.s concertaren; en presencia del Consell. Dich... 4 L. (47).

Mossén Joan Agut no era el capellá del poblé durant el temps que abraca el
Llibre de Comptes que estem usant, car durant la primera part el rector era

Pere Joan de la Ralde (48) i l'última part el treball pastoral era exercit per
Isidre Osea (49). Mossén Joan Agut s'hi dedicará, entre altres activitats, a

l'ensenyament i la práctica musical, segons se'ns posa de manifest en la lec
tura del Llibre,
Mes. Paga al mestre Mosén Juan Agut y ais cantois per aver cantat

lo Pasi lo dumenge de Rams y lo divendres Sant... 2 L. 10 ss. (50).

De la lectura d'aquesta partida es desprén que el mestre de cant ho era també
de l'escola i actuava d'organista, amb els daltabaixos salariáis infraconsignats
Mes. Paga al mestre (la mesada) que finirá a 14 de juliol de 1654,
sis lliures... 6 L. (51).

De tota manera, si ens hem d'atenir a l'exigible rigor, haurem de cercar avals
per a la nostra afirmado, car el document no s'hi expressa amb la mateixa
contundencia que trobem a documentació d'altres indrets; sembla a bastament confirmat que l'organista es veia obligat a complir amb diferents funcions per tal com així podia percebre una remunerado superior a la que se
li entregaría si només es dedicava a les tasques musicals. Val a repetir, dones,
que la documentació de molts pobles valencians relativa ais seus organistes
palesa clarament que hom simultanejava ambdues tasques, 90 que esdevin-

gu'e practica habitual, com ara a Sueca (52). Peí que fa a Cinctorres l'orga
nista no solament assumeix els treballs musical i docent, sino en funcions

que a Catarroja hi efectuava el sastre, com ara
teñir en custodia los ornaments de la iglesia y tocar l'orgue y adobar
lo rellonge (53);

també a Manises (54) o a Nules, on l'activitat de l'organista és múltiple: es

cola, orgue, manya, mestre de cant o manteniment del rellotge (55).
Per la realització del seu treball, el nostre organista percebrá uns emoluments mensuals notablement superiors ais rebuts peí sastre Gaspar Sargues:
Mes. Paga al mestre Mosén Juan Agut, per dos mesades que son finides (a) 20 de jiner 1654, dotse lliures; din, y a 20 de febrer 1654.

Dih...l2 L. (56).

És a dir, guanyava 6 lliures cada mes, mentre que per a obtenir la mateixa
quantitat a Sargues li calien sis mesos. Tot i amb aixó, aviat veura incremen
táis els seus ingressos,
Mes. Paga al mestre, Mosen Juan Agut, per dos mesades finides a
20 de abril de 1654 y son que li afigiren 8 L. de mes del salari des
de 20 de mars 1654 en al cant, y axí que cada mes son 6 L. 13 ss.
4d., y per tot paga dites... 13 L. 6 ss. 8 d. (57).

salari que continua cobrant del Lloc gairebé fins on arriben les nostres possibilitats de consulta (58). Efecttivament, el sou percebut no sempre será el mateix, a desgrat de la rigidesa salarial del període barroc, i aviat hi localitzarem
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increments o decrements, tal com comprovem a la partida següent:
Mes. Paga al Mestre la mesada que finirá a 14 de agost, sis lliures
...6L. (59).

o sia que, per a l'any 1657, el Consell ha tornat a disminuir el salari entregat
al mestre l'any 1654, tres anys abans, on l'augment és de 8 lliures a l'any,
que correspon ais tretze sous i quatre diners que hi puja mensualment. L'import total percebut a l'any després de l'increment ascendirá, dones, a 80
lliures, quantitat ben próxima a la rebuda per l'organista de Sant Pere de

Sueca que el 1621 en rep 75 lliures, per be que, cap a fináis de segle, la
xifra s'incrementa ostensiblement a 120-140 lliures (60). Tanmateix, sem
bla que el mestre sumará ingressos extraordinaris deis seus alumnes, aspecte

que normalment s'oculta de la documentado oficial (61). També com a referent de l'elevació deis salaris val a dir que l'organista de Llíria rep 60 lliu
res anuals l'any 1613 (62). A Cinctorres l'organista percep l'any 1682, 55
lliures i casa franca (63).
Ja hem vist que Joan Agut no solament s'ocupava de l'ensenyament
musical o la realització de concerts a Pesglésia els dies assenyalats, sino que

també se li encarregava la copia de llibres; a mes de reproduir els llibres de
cant ja vistos, es dedica igualment a traslladar tota mena de llibres religiosos,
Mes. Dona 2 L. a Mosén Juan Agut de copiar los batismes antece-

dents, que ya no.s podieri llejir. Dich... 2 L. (64).

o també,
ítem. Paga al dit Mosén Juan 2 L., en orde del Consell, de treslladar un llibre de confermar i deis desposoris. Dih... 2 L. (65).

quantitats ambdues forca menors que les acordades per la copia deis llibres
de cant ressenyades mes amunt.

Peí que fa a aquest mestre, clourem les noticies que sobre ell ens pro
porciona el Llibre amb la consignacib de la partida que ens acredita la resi

dencia franca que tenia al poblé, sufragada igualment peí Consell, a banda
d'altres beneficis:

Mes. Paga al senyor Mos'en Joan Agut per lo lloguer de la casa; li
don a lo Lloch, per 9 mesos, 7 L. 10 ss., y per la porrata del salari,
de 21 dies, 4 L. 10 ss., que tot fa suma de dotse lliures. Dich...12
L. (66).

De tota manera Mossen Joan Agut no era l'únic encarregat de la copia

de llibres eclesiástics -en aquest cas, de llibres de cant-, sino que altres per
sones, ara de Valencia, eren cercades per a la realització de tal treball, encara
que sembla tractar-se mes d'una restaurado que no d'un trasllat:
Mes. Paga al que adoba los llibres de la Ysglesia, per orde del Alcabisbe, que s6n los llibres de cant y misáis, y tot lo que fou menester,
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y á pagat al orne per son treball 13 L. 8 ss.; y de un llit y posada en
l'ostal de Jaume Daroqui, 1 L.; y de recapte per ais dits llibres y
tachat es, y tot 5 L., que tot fa suma de denau lliures y huit sous
y huit sous del dia que ana en lo orne a Valencia. Tot... 19 L. 16 ss.
(67),

quantitat notablement superior a les percebudes peí mestre Joan Agut.
Per bé que se n'ix forca deis límits estrictes d'aquest estudi, val la pena
de subratllar el procediment d'obtenció deis diners necessaris per acomplir

l'ordre dictada per l'Arquebisbe fra Pere d'Urbina; en aquest cas el Consell
ni recull una taxa especial de 19 lliures i 16 sous. Moltes mes lectures s'hi
poden obtenir, perb convé reprendre-hi el tema.
Joan Agut i, encara d'altres Mestres hi figuren repetidament, pero la seua

inclusió no ampliaria mes el coneixement que tenim sobre Porganista de Ca
tarroja i depassaria amb escreix l'ambit del nostre treball.

IV.- CELEBRACIONS
Passem a considerar ara en quines ocasions hi hauria concerts dins l'es-

glésia i, per tant, hi intervindria l'orgue. El Llibre de Comptes ens dona no
ticia de les festes ordináries que celebra Catarroja al llard d'aquell periode

de temps. Les festes ordináries eren, a banda de les ja citades i les normáis

deis nostres pobles, Sant Miquel, titular de l'església; Sants Cosme i Damia,
Patrons Canónics de la poblado; Sant Antoni, titular de Tadvocació de Ter
mita; Sant Pone, devoció caiguda en desús a hores d'ara al que curiosament
el Consell hi despenia m es diners que a les altres festes; Sant Pere, patrb deis

pescadors de Y Albufera; el Crist de la Pietat; Sant Roe, sant antipestífer; és
precisament aquesta condició d'antipestífer la que explica la seua presencia
a un poblé riberenc de la marjal; etc. (68).

Comprovem ara les déspeses invertides en els cantors i en algunes altres
materies, durant la celebració de la ja anomenada festa en honor de Sant
Pone, probable patró del lloc, segons suggereix Aguado i Medina:
Mes. Paga de la festa de Sant Pons, ais cantors, 3 L.; al retor, 1 L.
10 ss; assistents y peu d'altar, setse sous; pa beneyt, dotse sous;
coets, 2 L. 10 ss.; pólvora, 2 ss. 6 d.; al sastre, güit sous; pegüets,
dos y mig, que tot contat, en presensia del Consell, suma set lliures,
setse sous y mich... 7 L. 16 ss. 6 d. (69).

"■ Inferim que es tractaria d'una festa sorollosa i alegre, si atenem ais di
ners invertits en coets i pólvora; de tota manera, la major part se l'enduen

els cantors, i nomes una petita porció el sastre, que ja coneixem, peí seu
treball; aqüestes xifres es repeteixen aproximadament quan es tracta de la
mateixa festa:
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Mes. Paga de la festa de Sen Ponts (sic) 3 L. cantona; sermb, 1 L.;
assistents y peu de altar, 16 ss.; coets, 1 L. 10 ss; pa beneyt, 13 ss.

6 d.; al sastre, 8 ss.; peg úets, 2 ss. 6 d. Tot... 7 L. 9 ss. (70).

Els imports sufragáis ais cantors varia ostensiblement segons el poblé que
contráete la cantoria, i les 3 lliures per la canto ría del dia de Sant Pon? de
Catarroja —pressumpte patró— les trobem triplicades a Manises el 3 dejuliol
de 1667
per la cantoria del dia del Corpus... 9 L. (71).

L'última partida relativa a aquest Sant ens informa igualment de com es repeteixen les quantitats lliurades a la festa,
ítem. Paga per la festa de Sent Pons, al senyor retor, per lo sermó,
1 L.; per la misa y ministres 16 ss.; ais cantors, 3 L.; de coets, 1 L.
10 ss.; al sastre, per son treball, 8 ss.; mes deis pans beneyts, 13 ss.
6 d. Tot és... 7 L. 10 ss. 6 d. (72).
pero no sempre, tot i que les diferencies son mínimes,
Mes. Paga 3 L. de la Contraria de la festa de Sant Ponts, al retor i
del sermb, 1 L.; ais frares y peu de altar, 16 ss.; de coets, 1 L. 6 ss.
10 d.; pa beneyt, 13 ss. 6 d.; peuets, 2 ss. 6 d.; al sastre, 8 ss. Que es
tot contat, 7 L. 6 ss. 10 d.... 7 L. 6 ss. 10 d. (73).

Per no allargasar-nos excessivament, no reproduirem ara totes les cita-

cions que contenen referéncies a les festes enumerades mes amunt, i ens limitarem a parlar-hi de les que teñen un carácter extraordinari, com per exem-

ple la realitzada en honor del rei:
Mes. Paga per la festa, que feu lo poblé, de la Mare de Deu de la Pro-

tehsib, que fon la primera que es f éu a yntensió del amparo y pro'tehsió del Rey d'España, hui, a 14 de noenbre 1655, y son, per la cantofía, 2 L.; per lo sermó, al señor retor, 2 L.; per lo pa beneyt, 14 ss.;
deis frares y peu de altar, 16 ss.; al sastre, de enpaliar y manchar, 6
ss.; de peuets, 4 ss., que és tot, pagat en orde del Consell, güi, dit dia,
sis lliures. Dich... 6 L. (74).

La festa que hi citem en intenció del rei no será Túnica, i així veiem que
Mes. Paga, de voluntat del Consell, de la festa del Rey que.s feu lo
segon de Pasqua de Sperit Sant, ais cantors, dos Uiures; al predicador,
el señor retor, una lliura; de pegüets, sinc sous; de pan beneyt, dotse sous; ais del altar, setse sous, que tot suma quatre lliures, tretse
sous... 4 L. 13 ss. (75).

Una altra de les celebracions no citades, antiga manifestació festívola ben
típica a tot el País Valencia, era la festa de carnestoltes, que també rebia
el seu tractament eclesiástic i, en conseqüéncia, s'hi celebrava amb música,

encara que, aquesta vegada té la singularitat de la presencia del Senyor, tradicionalment absentista,

Mes. Paga lo dilluns de Carnestoltes que estigué patent lo senyor,

en orde del Consell, al retor, per lo sermb, 1 L.; ais diácanos, 8 ss.;
de la misa 8 ss.; de una on9a de peuets, 4 ss.; al mestre, per la seua
porsió, 8 ss., que los cantors no volgueren cobrar ninguna cosa, que
tot fa suma de ... 2 L. 8 ss. (76).

Aquest apunt comptable ens revela la part que cobrava el mestre , mossén
Joan Agut (8 sous), car de les habituáis dos lliures que hi percebien tots els
cantors, només és ell qui les cobra, en negar-se la resta de cantors. El que no
sabem és si la negativa es deu a una especial cordialitat deis cantors amb el

Consell o, contráriament a un conflicte amb ells, ates que un capítol mes
tard trobem,
Mes. Paga

16 ss. así matex de anar a Valénsia 2 dies, la u a traure
una llisensia del Vicari General per al ermita Antoni Raga, y Paltre
a fer un mandato contra alguns cantors que no volien cantar per a
la Consepsib. Dich, en orde del Consell... 16 ss. (77).

El refús a cantar, és ciar, podia deure's a moltes altres qüestions, sense ésser
necessariament la que hem apuntat; nosaltres la deixem anotada ací com a
mera possibilitat, mancats encara d'una plausible interpretado que hi respongués satisfactóriament. L'últim lliurament que hem localitzat per al cor,
només ens parla de
un sou que dona a la u de ells per a lo coro, en presensia de tot lo
Consell (78).

Algunes festes mes ens apareixen documentades al Llibre, referides a

celebracions molt diverses, entre les quals hi destaca la vinguda de l'Arquebisbe Fra Pere d'Urbina amb motiu del jubileu, en la que el poblé va invertir

molts diners (79), o b é els funerals de la comtesa del Real, senyora del Lloc
(80), pero ja no ens donen noticia directa o indirecta sobre l'orgue o els can
tors.

V.- VICENT OLMOS I CLAVER
Hem d'efectuar ara un considerable salt cronológic per tal de referir
nos al mes important deis músics que ha donat Catarroja, Vicent Olmos i
Claver, del qual hem pogut recollir algunes noticies disperses que anotem

tot seguit (81). El primer autor que hi fa referencia suggereix que va náixer
al voltant de 1745 si tenim en compte que comenca a cantar d'infancb de
la Seu Valentina "en 12 de Dehembre de 1754" (82). Sabem que va conser
var la veu molts anys car, sense abandonar-la, fou nomenat mosso de capella
i, a mes, hi romangué com a acblit duratn bastant temps. L'any 1769, en fundar-se la Capella de Música del Palau Reial, el 23 de gener, ens el trobem ocupant-hi l'important carree de Mestre de Capella:
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Sépase por esta pública carta como nosotros, Mos'en Vicente Olmos,

clérigo, Maestro de Capilla (...) deseando el maior desempeño, y'

lucimiento en los actos, y funciones de Música, que se puedan
ofrecer en la capilla de dicho Real Palacio (...) hemos resuelto y
determinado erigir y fundar, como erigimos y fundamos, una ca
pilla de Música en dicho Real Palacio, y su Yglesia, bajo el título,

y protección de la Gloriosa Santa Caterina Mártir. (83).

La decisió de fundar-hi la capella es pren per tal que el Reial dispose de mú
sics propis i no li caiga cercar-ne a d'altres capelles aleshores en funcionament;

aquesta sembla que era una necessitat prou sentida ates que hi figura ressenyada al mateix protocol notarial:
sin que sea necesario, que ninguna otra capilla de Müsica de las he
chas y formadas en la dicha ciudad de Valencia, asista á dichas ace
deras funciones, y actos. (84).

L'assist encia de músics procedents de diferents capelles era una práctica ben
usual; al Palau solien concórrer, majoritáriament, els músics de la capella de
la Seu. Els membres fundadors de la capella del Palau, en un intent de preve
nir aqüestes combinacions estipulen la precedencia de les seues funcions a
qualsevol altra (85).

La decisió d'erigir-hi una capella musical propia, promogu'e rápides pro
testes de la resta de músics de Valencia que es veien així privats de sucosos
beneficis en no poder intervenir-hi; la reclamado ve formulada, especialment,
per un grup de músics que gaudien de residencia al propi Palau, bo i que estaven adscrits a distintes capelles. El 13 d'abril de 1769 el marques de Grimal-

di (un deis artífex de l'expulsió deis jesuítes i ambaixador a Roma anys després d'aquest afer) comunica a En Gaspar de Navas que
Han venido a mis manos dos representaciones, una de los Músicos
de varias capillas establecidas en esta ciudad, suponiendo un agravio
que les haze con la nueva disposición dada en la Real Capilla de esse
Palacio, donde se ha formado una Quadrilla separada de músicos pa
ra el desenpeño de sus funciones. Y la otra es de los mismos músicos

que viven en la citada Real Capilla (86).

Les queixes deis músics no solament semblen inconsistents, sino que hi empren tota mena de procediments per tal de desacreditar l'erecció de la Ca

pella; els arguments deis erectors, en aparenca, mes sólids, ens venen exposats tot seguit:

El Rey est a informado de que quando
ca de la Catedral, solo podia hazerlo á
pués de haver concluido en la propia
demás de ser fastidiosa á los mismos

servia en essa Capilla la Músi
horas irregulares, que es des
Catedral cuya disposición a
músicos, por la distancia en
que se halla essa Capilla, causan bastante incomodidad á los habitan
tes del Palacio, que asisten a los oficios Divinos (87).
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En conseqüencia, i considerant que ultra les sobredites incomoditats, aquests

músics no estaven lligats a la Capella del Palau mitjancant cap contráete,
ha juzgado su Magestad poco fundada la representación de los músi
cos de otras capillas, sobre todo quando está llena de expresiones

vagas, y maliciosas dirigidas a desacreditar a los individuos que ac

tualmente sirven ai (88).
i, finalment, el projecte es veu convertit en fructuosa realitat.
Des de la data de fundació de la Capella, citada mes amunt, fins el 19
de juliol de l'any 1770 hi continua Vicent Olmos en l'exercici del seu carree

segons es veu ,a la sériei de protocols que segueixen a l'erecció i, per tant,
sempre hi encapcala la relació deis membres integrants de la Capella. Com

que no figura al primer deis documents elaboráis pels musics que decideixen de constituir-hi capella a banda, poden pensar, a expenses de nova recer
ca que puga ampliar o corregir la nostra interpretado, que Vicent Olmos degué ésser buscat per a tal funció o be'que hi guanyés una hipotética oposicio'.
El 5 d'octubre de 1770, pero, ja no consta al document que s'hi registra,

ni tampoc no hi figura cap Mestre de Capella (89).
En qualsevol cas, ja des de l'any 1768 sembla mantenir cordials relacions
amb l'estament militar, segons que es desprén de la capcalera d'una de les
seues composicions, concretament la confeccionada per a la
Solemne profesión de Ma Joachina, religiosa (90).

De la seua producció hi ha moltes composicions encara no datades i
que podien haver-s'hi confeccionat. D'aquella época pot provenir la musi-

cació deis Salms Beatus vir (1770) i Laúdate Dominum, del mateix any i,
potser algún Villancico deis que tenim indatats, preparats en bon acompli- ■

ment de la seua funció, segons llegim ais capítols afegits ais estatuts de l'any
1770:
10. Otrosí: Que el maestro de dicha Capilla tenga obligación de com
poner todos los años lo siguiente: Para la función de las quarenta
horas del Real, dos Villansicos, y otros dos a la Asumpción de Nues

tra Señora; una Misa con violines, y trompas, de tres a tres años,
y llana de seis a seis años, un Miserere con violines de dos a dos años,
otro llano de dos a dos años, y si le pareciese en lugar de aquellos
quatro villancicos, puede componer otros, o otra cosa equivalente,
y que mas conduzca para la Capilla (91).

Així, dones, és possible tambe que la Missa en Sol Major i alguna pega mes
de les que citarem infra, puguen procedir de l'época en que va regir la Capella
del Palau Reial.

Sí que ens ha arribat, tanmateix, que el 28 de Febrer de l'any 1772 asso-

lí el carree de Mestre de Capella de la Seu de Sogorb després d'haver-hi guanyat les oposicions on presenta el Vilancet No se me oscurezca el sol. Se'ns
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amaguen ara per ara les causes que mouen el nostre autor a abandonar en
tan breu període de temps tan abellidor carree, pero potser comencés a pre

parar les seues oposicions a la Capella de la Seu de Sogorb que possiblement
li temptés forca mes (92).

No han estat molts els autors que s'han ocupat de la seua obra; en el mi-

llor deis casos es tracta de simples compilacions de títols i ningú mai no ha
realitzat cap estudi técnic de la seua produccid, excepte el citat supra, en
actual procés d'elaboració. De tota manera, la següent al-lusió que hem pogut
localitzar data del primer any del nostre segle, on hi trobem una breu ressenya
(93). Mes tard, Josep Climent recull les peces del nostre compositor que es
troben a la Seu de Valencia (94), pero el material arreplegat encara és ben
breu. En donen també referencia incompleta les nostres dues grans enciclopédies: Sargues Guillem hi relata part de la seua vida, tot ressenyant que,
en guanyar les oposicions a la Capella de Sogorb hi succeí al Mestre anterior
Francesc Vives, i hi consigna algunes de les seues obres abans de plányer-se
de l'oblit institucional i popular que ha afectat el nostre insigne compositor
(95). Amb molt d'encert, Sargues incorpora Olmos i Claver, junt a Josep

Serves (96), al moviment il-lustrat, tan important al País Valencia al segle
XVIII; només cal dir que, si fos correcta la data de naixenca anotada per Perpifian Artigues, resultará que un deis salms Beatus vir i el Dixit Dominus
van ser composats quan tenia divuit anys; la Missa en Sol Major, a l'edat de

vint anys; la plaga de Mestre de Capella del Palau Reial l'obtingue ais 24

i de la Seu Segobricense l'assoliria ais 27 anys, datació expressiva que ens

parla de les condicions técniques del nostre músic, connectat amb el movi

ment de renovació intel-lectual i artística que hi genera el nostre País; finalment Aguado i Medina només comenta que "L'Església es la institució que

dona mes filis iHustres a la vila: Josep Serves, Vicent Olmos i Claver, Pelegrí Lluís Llorens i Raga i Bertomeu Llorens i Royo (97).
Altrament, resulta forca curios comprovar com l'antic cronista oficial
de Catarroja, Llorens i Raga, no esmenta en cap de les seues produccions
la persona i les creacions d'En Vicent Olmos i Claver, malgrat la minuciositat amb que opera l'historiador a l'hora d'orientar pro domo els seus treballs
i, malgrat també, la seua condició de canonge arxiver de la Catedral de So
gorb i responsable que fou de la reordenació i actual catalogado del seu arxiu.
L'oblit en qué incorre Llorens és tot un símptoma de l'oblit general que ens ha
negat el coneixement de tan gran músic i compositor, del que ara rescatem

una modesta part, relativa nomes a la seua vida, a l'espera deis treballs que al
voltant de les seues composicions comentaran aviat a veure la llum i ens do
naran clarícia sobre una obra tan important i, fins ara tan fosca. El cas d'Olmos Claver no és, certament, l'únic testimoniatge de flagrant pérdua de valors
culturáis, pero és obligado ineludible de les institucions recuperar les peces
que constitueixen el conjunt de la seua producció, integrants ja del nostre

17

patrimoni cultural comú, i retornar-Íes al coneixement i memoria popular.
Reprenguem-ne, tanmateix, la biografía: ben poc de temps romangué

al front del seu carree a la Capella de la capital de l'Alt Paláncia, car el 16
d'octubre de l'any 1779 renuncia a la seua funció, abandona Sogorb, i es re
tira de monio deis Jeronims al Monestir de Sant Jeroni de la Murta d'Alzira,

a la Ribera Alta, on hem de pressumir, ara per ara, que acaba els seus dies.
Al llarg de la seua estada al Monestir riberenc hi compongué les obres que
ara es custodien a l'Arxiu de la Catedral de Valencia, 90 que hem pogut
conéixer en virtut de la modificado del seu nom de segle qué, després de
Tingres monástic, comenca a signar les composicions amb el de Vicent Ma
ría deis Desemparats Olmos i Claver, i amb aquest nom hi apareixen encapcalades les seues peces. Les darreres referéncies cronológiques que hi pos-

séim procedeixen, la primera, de l'any 1787, data en la que torna a musicar
el salm 109, Dixit Dominus, que ja havia redactat 24 anys abans, és a dir,

quan encara no s'havia incorporat a la direcció de la Capella del Palau Reial,
segons hem assenyalat supra i, finalment, l'any 1791, en el qual any compogué un Magníficat en Fa Major, a sis veus, amb violins, trompes i acompanyament; hi tindria aleshores uns 45 anys.
Amb la incorporado d'OLmos i Claver al Monestir de la Murta esgotem

les noticies que hem estat capacos de compilar d'aquest quasi inédit i fins
ara ben ignorat music del nostre poblé. Ens cal esperar, encara, pero, que progresse la investigado sobre la seua biografía i composicions, que avance

l'estudi de les seues partitures i que, definitivament, el municipi resolga
d'organitzar el reconeixement que es mereix. Nosaltres clourem el nostre

repás amb la relació de les composicions que ens han pervingut (veure Appendix de la la secció DOCUMENTA).
Val a dir que Liori dona com a diferents les composicions Alegóricos
Métricos i Qué belicosos ecos, quan en realitat, Qué belicosos ecos és el pri

mer vers de la composició general Alegóricos Métricos, a la vista de la do

cumentado conservada a la Biblioteca de la Universitat de Valencia (98).
La relació de peces que hi aportem, pero, encara no sembla total i, possiblement, se'n trabaran mes de les 46 arxivades a Sogorb (99). Ens cal re
marcar encara la quantitat de Villancicos composats per Olmos i Claver al
llarg de tota la seua vida musical.

VI.- REPÁS FINAL
Abans de concloure-hi, hem de lamentar una vegada mes la precarietat
de la documentació amb que hem hagut de treballar: hem pogut saber que
cap a mitjans del segle XVII el poblé construeix un orgue; fins i tot tenim
una aproximado al seu possible constructor, pero no ens ha estat possible

d'assolir cap document que es referís directament a les característiques que
18

DOCUMENTA

índex de documents

I
II
III

IV
V

VI

Contráete de construcció d'un orgue per a Vesglésia de St. Nicolau
de Valencia.

Acord pres peí Justicia, Jurats i Consell de Cinctorres de fer un orgue.
Capitulado de l'orgue de Cinctorres

Apoca de 50 lliures, en part de paga de l'obra de l'orgue de Cinctorres.
A Itra apoca peí mateix.

Capitulado de mestre de cant i d'escríure i organistes (Cinctorres)
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I

Die XXI niensis novembris anno a nat. Domini MDXXXXVII
APV: Prot. Jaime Fon tes. Prot. 1182. 1547/21 novembris.
Nos bernardus simo luis Filipus sauli nobilis genuensis petrus ros merca-

tor Jacobus Fontes notarius civitatis Valentie habitator parroquiani eclesie
parrochialis Santi Nicolai electi et diputati a parrochis dicte eclesie parrochialis pro ut constat instrumento recepto per honorabilem et discretum Franciscum Miquel notarium Valentie sub die presentís mensis et anni habentes
plenum posse infrascripta faciendi ex una et petrus serrano organorum artifex habitator loci de Molinos regni Aragonum Valentie residens ex alia gra
tis etc, confitemur et in veritate recognoscimus una pars nostrum alteri et
altera alteri invicen et vicisim et vice versa presentibus et acceptantibus et
nostris quod in et super concordia avinensa inferius dicenda et declaranda
ex causis et rationibus infrascriptas fuerunt et sunt ínter nos partes predictas
conuenta et concordata pactata et stipulata capitula infrascripta que in nostri partium presentía alta et inteligibili voce per notarium infrascripti fuerunt
lecta et publicata forma sequenti

Capitols fets e fermats per y entre los magnificas en bernat simo chita
da felipo sauli genoves en pere ros mercader e Jaume fontes notari parrochians de la sglesia parrochial del glorios sent Nicolau elets per les coses

deius scrites de una e mestre pere serrano organista de part altra en e sobre
la constructio del orgue per a dita sglesia parrochial per los capitols immediats seguents declaradora

Primo a de esser un órgano dentonation de dotze palmos y la muestra
o bastiment a de ser según la muestra que se fa
ítem a detanyer el dicho órgano en la forma siguiente lleno flautado

y unas dossenas o quinsenas con el flautado quando quisieren y con el lle
no también

ítem a de llevar dotze canyos por punto según uso y costumbre de com
postura

Ytem el juego a de llevar quarenta y dos teclas

Ytem a de llevar el dicho órgano tres manchas todas cubiertas de cordovanes y excrcistas (?) que fuere menester

Ytem ha de llevar sus puertas cubiertas de dos caras de ancho
Ytem el dicho órgano ha de ser todo de stanyo excepto siete recon
tras que han de ser de madera

Ytem el órgano de la cadireta ha de ser de entonación de seys palmos
conforme y entonado con el grande y las flautas attapadas han de ser de
plomo

Ytem ha de tanyer quinze maneras primo con el flautado y unas flau
tas y unas dotsenas y unas quinsenas y unos pifanos y attambores y rosinyoles y temblantes y dosaynas todas estas differentias pueden juguar unas con

otras y con el flautado del órgano mayor teniendo la una mano en el juego
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y la otra en el otro que tanyera en veynte y tantas maneras y si mas que
rrán mas

Ytem el dicho órgano de la cadireta ha de llevar el juego de quarenta
y uñatéela
Ytem ha de llevar su cortina corredissa

Ytem an de dar los electos y obreros de dicho San Nicolás el suelo y
asiento para assentar los bastimentos de los órganos y antipechos y de man
dar hazer los agugeros en la pared para reformar el órgano

Ytem an de dar casa para labrar el dicho órgano todo lo suso dicho a
sus costas de los obreros excepto las caxas de los órganos que son a cargo
del maestro

Lo qual orgue se ha de fer per preu de quatrecentes liures moneda de
valentía pagadores entre eguals pagues comencan a rebre la primera pagua
lo primer de dehembre primer vinent

Ytem acabándose el órgano ha de ser visto por dos tanyedores que lo
entienden y insiguen si es bien acabado conforme a las capitulaciones pre
sente

Ytem que el dicho mestre pedro serrano sea obligado acabar con toda
perfección el dicho órgano dentro de nueve meses contadores del primero
de mes de dehembre primero venidero

Ytem es pactado por los sobredichos capítulos y qualquier de ellos
sea executorio con todas las clausulas acostumbradas segunestilo y pratica del notario recebidor de la presente capitulación
Quibis quidem capitulas lectis et publicatis per notarium infrascriptum

ut predi citur et per nos partes predictas antedictis et bene intellectis in continenti nos predicti promittimus et fide bona convenimus nobis ad invicem
et vicisim vice quam versa presentibus et acceptantibus et nostris predicta
omnia et singula faceré attendere et complere pro ut in eis et in unuquoque
illorum continetur ex ad nos partes predictas et unumquemque nostrum per-

tinet et spectat non contrafacere seu venire sub pena quingentorum solidorum predicte monete dandorum et solvendorum partí parentí et obedientí

etc rato pacto etc Ad quorum omnium et singulorum et fíat executoria large
cum fori submisione renuntiatione propi fori varationem juditii renuntiatione apellationis juste frivole et injuste et clausulis juratís non littigandi
nech impetrandi sub pena quingentorum solidorum ultra pro jurii penam
rato pacto etc pro quibus etc obligamus una pars nostrum altera alteri et
altera alteri ad invicem et vicisim et vice versa Actum etc Valentie etc

Testes huis rei sunt honorabiles Joannes de Fraga et Vicentius Periz
mercatores Valentie habitatores
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II

28-11-1553

A. Prot. Not. Morella. Fol. 90 ss.
Not. Lluis Sorolla

In dei nominem amen. Conexeran presents y esdevenidors com a nou dies
de mes de mar? del any de la nativitat de ntre. senyor deu 1553 en la sala del
consell del lloch de cinchtorres ahon per tractar semblants y altres coses es

acostumat convocar congregar y ajustar consell, foren ajustáis los hon. en
lois sorolla notari justicia del dit lloch per lo magnif. Justicia maior... e johan

montergull e andreu rosello jurats de dit lloch y en francés gima mustasaf
de dit lloch y francés bovil menor, anthoni guerau, pere miro, miquel valles,
pere bort major, johan altabas, gabriel guardiola den jaume, agosti agramun-

tell, francés bru, miquel gari, jaume marti, francés eximeno, johan tubal,
johan bovil, menor, sagrista de la sglesia e baci major de dit lloch, miquel
ripolles, daniel sorolla, jaume johan, anthoni batalla e francés bovil maior,
tots proms consellers e vehins de dit lloch en lo qual consell per los dits
honr. jurats fonch preposat que attes e considerat que lo baci maior de la
sglesia de dit lloch tingues alguns diners avansats los quals staven en poder

del lloch sens guany e ínteres algu considerat encara que motes e diverses
voltes se a dit e parlat per moltes persones seria be per servey de deu e hon
ra de la sglesia y del dit lloch se fes hun orgue pera la dita sglesia que perco
mirassen e delliberassen si a tots pareixia be se fes y effectuas lo dit orgue
puxs lo dit baci tenia rahonable cantitat de diners.

E asi praticant e votant cada hu son parer per la maior part deis sobredits justicia jurats proms consellers e vehins fon clos e determinat consiliarment votant que fos fet hun orgue per a dita sglesia al servey de deu com dit
es y honrra del poblé restant lo carrech ais dits jurats e

al hon. en johan

montergull clavari de dit lloch de fer aquell. De totes les quals coses lo dit
clavari requerí

que per mi lois

sorolla not. lin fos feta carta procura per

memoria en lo sdevenidor. A la qual foren presents per testimonis los hon.
en johan just johan beltran habitadors de dit lloch de Cinctorres.
III

28-111-1553
A..Prot. Not. Morella. Fol. 106 v. ss.

Not.: Lluis Sorolla.
"

Die 28 marcii anno a nat. dni. 1553 en Cinchtorres.

Capitulacio feta entre los hon. en johan montergull y andreu rosello
jurats del lloch de cinchtorres ab assitencia e presencia de mossen anthoni
royo preveré e del magnif. mossen pere bergua e deis hon. en francés garcia
pere bort maior francés penarroga e miquel gari de una
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e lo hon.

mestre

pere serrano orguanista de molinos de la part altre sobre lo orgue se a de fer
en la sglesia de dit lloch la qual es del thenor seguent

Primo a de fer lo dit mestre serrano hun orgue de entonacio de sis palms

y set recontres de dotze palms de fusta dites recontres It a de sonar en la for
ma seguent

coes pie y ñahutat y quincenes y les quinzenes que agen de sonar ab lo

flahutat quant voldran y tanbe ab lo pie y temblants que convinguen ab lo
flahutat y quinzenes ab quiscu dells disiparat y juntament.

It. dit orgue a de esser de estany exeptat les set recontres que an de esser
de fusta. It. lorgue a de esser de tres castells al soma It. a de portar dit orgue
huyt canons per punt part de compostura. It. a de portar ses portes cubertes
de Uens de ancheu. It. dit orgue a de portar dos manches cubertes de cordovans a despeses les pells deis dit mestre serrano y del lloch sois de compra

y lo adop a de esser a carrech de dit mestre serrano. Per tota la qual obra
los dits jurats prometen paguar al dit mestre pere serrano cent trenta lliures
moneda rl. de valencia e li prometen portar de molinos al present lloch dos
caregues de la hobra per a dit horgue e paguarli la possada y servid al temps
de asentar dit orgue ab sos criats. E les pagues an de esser desta manera que en

valencia done e aja de donar lo dit mestre serrano fianca de fer la hobra ut

supra y anlis de bestraure 50 lliures e a sent johan de juny primer vinent 30
lliures e acabada la hobra lo restant e a de donar franch de tots carrechs axi
de jeneral com alis etc. E lo Uoch a de fer lo asento y donar la fusta que sera
mester pera dit orgue. Tots los quals sobredits capitols los sobredits honr.
jurats de huna e lo dit mestre pere serrano de la part altra prometeren teñir

e complir en alio que a cada hu de aquells tocara complir en los terminis

sobredits. E si lo contrari per aquells o qualsevol de aquells sera fet singula

suis singulis reservando volens esser incorreguts en pena de 10 sous ab exe-

cutio per qualsevol jutge etc. obliguant etc. renunciant etc. Testes gabnel
antoli e bernat girona de cinchtorres habitadors.
IV
23-VIII-1553

A. Prot. Not. Morella. Fol 170 v.
Not.: Lluis Sorolla.

Sia a tots cosa manifesta com yo mestre pere serrano orguaniste del
lloch de molinos resident a present en lo present lloch de cinchtorres Gratis
etc atorgue haver agut e rebut de vos mestre johan montergull sastre de dit

lloch de cinchtorres present e deis vostres coes 50 lliures mon. rl. de valen
cia en part de pagua de la hobra del orgue que yo fas pera la sglesia del dit
lloch junta la capitulado feta entre mi y lo dit lloch rebuda per lo notan
desuscrit die... mensis...anno... Les quals reb e preñen pera comprar stany
y altres coses que yo he mester pera la dita hobra. Et quia etc. Renuncie
etc. Actum ... etc.

Testes miquel gari e johan bovil menor vehins de cinchtorres.
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7-K-1553

A. Prot. Not. Morella. F°l. 190 v.
Not.: Lluis Sorolla.

Sia a tots cosa manifesta com yo mestre pere serrano orguanista del
lloch de molinos resident al present en lo present lloch de cinchtorres. Gra
tis etc. atorgue haver rebut de vos en johan montergull de dit lloch de cinch
torres present e deis vostres coes 15 lliures mon. rl. de valencia en part de

pagua de la hobra del orgue que yo fac pera la sglesia del dit present lloch
de cinchtorres. Et quia etc. Renuncie etc. Actum...etc. Testes jaume marti
y anthoni marca vehins de dit lloch de cinchtorres.

VI

20-IV-1557
A. Prot. Not. Morella.
Not.: Lluis Sorolla.

Capitulacio feta e concordia entre los hon. justicia e jurats del lloch
de cinchtorres de una e lo rvnt. mossen marti lopis (Llopis) preveré mestre
de cant y descriure de la ciutat de valencia de la part altra en axi que dit
lloch de cinchtorres li promet donar e paguar en lo modo e manera infrascrit coes 40 lliures mon. rl. de valencia per tots los criats que tindra de dit
lloch a cantar y llegir y scriure y contar per temps de hun any de huy avant
contador les quals 40 lliures prometen paguar desta manera coes en misses
y en la confraria de la verge maria que los maiorals paguaran. E lo lloch y
los criats deis quals criats ell matex a de cobrar e collectar. E dit mossen
marti llopis preveré mestre de cant per dit salari a de esser obliguat a mostrar
a tots los criats de dit lloch que entrar voldran a cantar y legir y scriure y
contar y tambe a de ajudar ais officis tostemps que pora e tambe a de estar

obliguat a tocar lorgue los dies que serán de tocar. E que sia tengut y obli
guat densenyar ais dits criats la doctrina cristiana y lo pater noster y ave
maria y altres oracions acostumades etc E feta dita capitulacio e concordia
les dites parts loharen e aproharen aquella de la primera linea fins la darrera
prometent teñir e complir les coses en aquellea contengudes ut supra.
■
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Testes andreu rosello y matheu casanova vehins de cinchtorres.
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APPENDIX
V1CENTIUS OLMOS. OPERA OMNIA

•Beatus vir' (1763), 8 v., ac, JO parí.
'Dixit Dominus' (1763), 8 v., ac., 8 part.
'Missa' (1765), 8 v., instr., 14part.
'Qué belicosos ecos' (1768), Villancico para la solemne profesión de María
Joachina, religiosa, 6 v., instr., 12 part.
'Laúdate Dominum'(1770), 5 v., instr., 13 part.

'Beatus vir' (1770), 6 v., instr., 13 part.

'Esta noche un amor nace' (1772), Villancico al Nacimiento de Nuestro Se

ñor, 6v., 4 part.

'Dile Pasqual a Isabel' (1772), Villancico, instr., 1 part.
'No se me oscurezca el sol' (1772), Villancico, 1 part.
'Domine ad adjuvandum me' (1772), 6 v., instr., ac, 11 part.
'Arón, compañeros' (1774), Cuatro para dar las pasquas los infantinos, 4 v.,
ac, 5 part.

'Hola, hau...Ah del mundo (1774), Villancico para la Noche de Navidad,
5 v., instr., 9 part.

'Rompa el mar espaciosa esfera' (1775), Villancico del Nacimiento, 8 v.,
instr.

'Ah de la lóbrega estancia'(1775), Villancico del Nacimiento, 6 v., instr.
'Oh, que gozosos caminos'(1775), Villancico del Nacimiento, 7 v., instr.
'PeroelNiño con ojos'(1775), Villancico del Nacimiento, 4 v., instr.

'Cum invocarem / Qui habitat / In manus tuas / Nunc dimittis (1775), Com

pletes, 6 v., 6 part.

.

'Alegría, mortales' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Señor,
8v.

,

'Aquel primitivo incendio' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Se
ñor, 8 v.

'Ay, que está dormido' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Señor,
'8v.

'Por Dios, que no es malo' (1776), Villancico a la Natividad de Nuestro Se
ñor, 8v.

'A la escuela venid presurosos' (1776), Villancico al Santísimo Sacramento,
6 v., instr.

'Ay, quéfinez (1776), Villancico al Santísimo Sacramento, 5 v., instr.
'Miserere' (1776), 8 v., 1 part.
'Aleph Ego vir videns' (1776), Lament., 1 v., instr..

'Mortales hijos de Adán' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del Señor,
5 v

'Venid, que en la ley de gracia' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del
Señor, 6 v.
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'Al portal, zagalitos' (1776). Villancico del Santo Nacimiento del Señor
6v.

'Cielo, sol, luna y estrellas' (1776), Villancico del Santo Nacimiento del
Señor, 8 v.

'Del imperio de las luces' (1778J, Villancico al Santísimo, 8 v., instr., 12 part.

'Aleph. Ego vir videns' (1778), Lament., 1 v., ac. 3 part.

'De pan los accidentes' (1779), Villancico al Santísimo Sacramento, 7 v.,
ac, 11 part.

'Desde que Adán cometió el desordenado exceso' (1780), Villancico al Na
cimiento de Nuestro Señor, 8 v., instr.

'Que tempestad amenaza' (1780), Villancico al Nacimiento de Nuestro Se
ñor, 8 v., ac.

'Escuchad, pastores (1780),
8 v., ac.

Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor,

'Entra contenta'(1780), Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor, 8 v., ac.

'DixitDominus' (1787), 6 v. , instr., 13part.
'Magníficat'(1791), 6 v., instr., 7part.

'Descarriada la oveja', Villancico a María Santísima, 8 v., instr., 14 part.
'Matutinas Aves', Villancico al Santísimo Sacramento, 8 v., instr. , 10 part.

'Oh, que humilde escuchaste', Mist. del Ros., 2 v., ac.

'Por besar la mano del Niño', Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor,
8 v., instr.

'Resuenan armoniosos clarines', Villancico, 8 v., ac.
'Puesya en brazos de María", Villancico, 8 v. ,ac.
'Supuesto que cuando naces', Villancico, 8 v., ac.
"Que los prados y montes', Villancico, 8 v., ac.
'Tortolilla amorosa', Villancico, 4 v., 2 part.

(Vid. sec. DOCUMENTA, Appendix)
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poseeiria i ens hem hagut de remetre a Manises i Ontinyent, llocs on també
hi actúa l'orguener, ni que fos per a disposar d'un referent remot. També
ens hem atansat amb módica aportació documental al petit pero interessantísim món de la música local de la centuria del barroc: copia de partitures,

cantors, celebracions religioses i festívoles, etc. i hem sabut, així, que ais
nostres pobles la música d'orgue quedava plenament inserida en les seues
activitats quotidianes, de les quals n'era actiu protagonista, i esdevinguda,
per tant, música popular i sufragada peí propi poblé.
Tenint en compte que d'aquesta centénia Catarroja només conserva

un document que hem emprat, hauríem pogut citar-hi solament una vega
da la referencia i estalviar-nos repeticions en les notes; hem preferit, nogensmenys, aprontar les numeracions per capítols, partides i pagines que
hem incorporat al text per al seu estudi mes global per tal que, d'aquesta
manera, la localització de les partides consignades siga bastant mes senzilla.
0 ho seria si mai s'arribés a publicar la transcripció.
Peí que fa a Vicent Olmos i Claver, ens hem limitat a una primera apro

ximado histórica. Potser hom penses que el senyor Marzal hi podia haver
inclós qualque consideracions fruit del seu treball i haver-hi enriquit aquest,

pero sabem que l'obra d'Olmos i Claver té forca mes entitat, demana espai

1 tractament específic i, sobretot nova i'diferent consideració.
Així, dones, valguen aqüestes indagacions tan modestes com a un primer

intent d'aproximar-nos a la historia de la música del nostre poblé i no concretament a la música, 90 que escapa a les nostres possibilitats.
Catarroja (l'Horta-Albufera), desembre del 1983
VICENT S. OLMOS I TAMARIT
ANTONI LÓPEZ I QUILES

27

NOTES
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Veg. Martí Campoy: "Mes próxims de les nostres arrels. Recull arqueológic Catarrogí", Premis Vila de Catarroja, Organització Cultural de
Catarroja (OOC), 1983; en curs de publicació.
P. L. Llorens i Raga: "La villa de Catarroja", Valencia, 1967, p. 173.
C. Aguado i Medina: "Notes sobre la religiositat catarrogina", Premis
Vila de Catarroja, 1981, OOC, 1983, pp. 23-24. Val a dir que Plegrí
Llorens no fa sino recollir aventurades hipótesis d'anterirors clergues,
com ara Sanchis Sivera: "Nomenclátor Geográfico-eclesiástico de los
pueblos de la diócesis de Valencia", Valencia, 1922, p. 188.
P. A. Beuter: "Primera part de la Historia de Valencia", Valencia,
1538, fols. 58 v. i 64 v. respectivament.
Llibre del Repartiment. Fol. 14 v., registre I num. 237 i fol. 30°, re
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NOVES APORTACIONS A L'OBRA DE L'ORGUENER
PERE SERRANO

L'obra de l'insigne orguener aragonés del s. XVI Pere Serrano -el qual
treballá durant tants anys en terres valencianes-, presenta encara no poques

incbgnites, tant peí que fa a la seua biografía com a la seua obra creadora,
per aixb volem amb aquest treball aportar quelcom de nou al que fins ara

en coneixiem, amb l'esperanca que en el futur podrem obtenir mes dades
que ens ajuden a valorar en tota la seua amplitud la important aportacio de
Pere Serrano a la historia de la nostra orgueneria.

Per tal de situar mülor la trajectória d'aquest orguener, farem una breu
síntesi de tot el que hom n'ha dit. La primera dada la dona a coneixer Mn.
Francesc Baldelló, i per ell sabem que el capítol de la catedral de Barcelona
sol-licita els servéis de Pere Serrano, organista (en el sentit d'orguener) de
Valencia, per arranjar els "brguens mayors" d'aquella Seu (1).
Aquesta única dada que posséiem sobre el nostre orguener s'ha anat
acumulant a les que ens han aparegut posteriorment grácies a les investiga-

cions mes recents. Sera l'il-lustre musicóleg aragonés Pedro Calahorra qui
donará a coneixer nous documents, pels quals sabrem que el nostre orgue

ner era de la vila de "Molinos" (Terol), i que el 1525 arranjá l'orgue de la
Seu de Saragossa, treball peí qual aquell Capítol en resta ben complagut,
nomenant-lo mitjancant document notarial titolat Conductio magistri organorum ecclesiae Caesaraugustanae, mantenidor deis orgues d'aquella Seu
el 1526 (2).

Uns anys després -1535- apareixerá ja l'orguener Hernando de Córdo
ba com el mantenidor deis orgues de la Seu de Saragossa, 90 que ens fa suposar que el nostre orguener es tralladaria ja a treballar i residir a Valencia,
fet que explica que el Capítol de Barcelona quan sol-licita els seus servéis

en parle com de 1' "organista de Valencia", com ja hem ressenyat mes amunt.
Les noves dades que aparesquen sobre P. Serrano es deuran a la inves

tigado d'Antoni Fuñó, i així sabem que el nostre orguener construí un orgue
per a l'església parroquial de S. Pere Apóstol de Sueca el 1545, instrument

que fou "visurat" el 1547, entre altres, peí mateix Vázquez, organista de
la capella deis Ducs de Calabria. Tots degueren quedar complaguts ates que

l'ajuntament de Sueca contracta de per vida Serrano per tal que arranje Por
gue al menys una volta a l'any, o les que calguen, bo i trobant-se en la do
cumentado suecana referencies al nostre orguener fins el 1555 (3).
A partir d'aquesta darrera data teniem referencies seues a través
del poblé natal de Cabanilles -Algemesí-, on construí l'orgue de la parro-
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quial de S. Jaume entre 1557-1558, per bé que aquest contráete privat no
es faria públie sorprenentment fins al 19 de desembre del 1590, data en
qué de seguir amb vida Pere Serrano devia teñir una edat molt avancada.
Son diverses les conjectures que es poden fer al respecte i que ja estudia
Josep-Antoni Domingo i Borras en el seu estudi sobre els orgues i organistes d'Algemesí (4).

Fins ací, dones, hem ressenyat succintament tot el que ha estat publicat
sobre Pere Serrano, exposant aquest tema per ordre d'aparició deis estudis
de tots aquests investigadors, ais treballs deis quals remetem el lector interessat. Nomes cal assenyalar que al treball d'A. FuricS, quan cita el viatge de

Serrano a Barcelona, per una errade d'impressió apareix l'any 1558, en comptes de 1538, a la versió castellana, pero per sort a la versió valenciana d'aquest
mateix treball apareix correctament la data de 1538.
Ja fa algún temps que arriba a les nostres mans el contráete per a la construcció d'un orgue signat per Pere Serrano i els obrers de la parroquia de St.

Nicolau de Valencia, document que ens facilita amablement En Lluís Cerveró,
finat ara fa uns mesos. Aquest document el vam reteñir algún temps amb ¡'es
peranza que apareguessen noves dades sobre els orgues i organistes d'aquesta
important parroquia valenciana, pero ates que el temps passa i encara hom no

beslluma aquesta possibilitat d'una faisó immediata, hem preferit d'enfocar

aquest treball sobre la figura de l'orguener i no sobre una església determinada
com acostuma a fer ACAO habitualment. Aquest enfocament del treball que
presentem s'ha vist encara mes justificat peí fet d'haver arribat a les nostres
mans un altre contráete signat peí mateix orguener i els obrers de l'església

parroquial de Cinctorres (Castelló), grades a les infatigables investigacions
a l'arxiu de protocols notaríais de Morella del nostre eximi col-laborador En
Josep Eixarch Frasno, el qual recordaran els nostres lectors sobretot peí seu

treball sobre els orgues i organistes del seu poblé natal, Forcall (Castelltí) (5).
Ates que el treball sobre els orgues i organistes de Cinctorres ja havia estat

publicat també per ACAO el 1980 (6), treball que devem a la ploma i a la

pacient tasca investigadora de mossén Serafí Sorribes, aquesta troballa poste
rior del sr. Eixarch, el qual la va facilitar a Mn. Sorribes tan prompte com va
poder, ha estat el motiu decisiu perqué centrássem aquest treball —com hem
assenyalat anteriorment- en la figura de l'orguener i no de les esglésies destinataries deis orgues. A tots agraim aquesta collaboració, puix grácies a ells

és possible aquest treball del que nome's soc un simple redactor.

Així dones, veiem per les dates que Pere Serrano comenca de construir
l'orgue per a la parroquia de St. Nicolau de Valencia el 1547, probablement
tot just acabat el seu treball a Sueca on treballá el 1545^-6, o al menys en
part d'aquests dos anys. El contráete de St. Nicolau porta data de 21 de no-

vembre del 1547, i presenta les característiques mes accentuades d'aquest
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orguener en el seu estil de construccid. Tindrá una entonació' de 12 pams,
com era habitual a Valencia, i no de 13 pams com a d'altres llocs de la Pe
nínsula, o siga que els nostres estaven afinats un to mes baix.
Hom hi podra fer diverses registracions "ítem a de tanyer el dicho ór

gano en la forma siguiente lleno flautado y unas dossenas o quinsenas con el
flautado quando quisieren y con el lleno también". En aquest aspecte de la
registrado hom insisteix mes avant "Ytem ha de tanyer quinze maneras primo

con el flautado y unas flautas y unas dotsenas y unas quinsenas y unos pifanos y attambores y rosinyoles y temblantes y dolsaynas... que tanyera en

veynte y tantas maneras y si mas querrán mas". És el contráete valencia del
s. XVI mes detallat que posseim fins ara, on l'orguener s'estén mes i detalla
les possibilitats de registrado de l'orgue que ofereix, fet remarcable per veure

realment les possibilitats de tot tipus deis orgues d'aquell temps, i les conseqüencies lógiques que es plasmen en la seua literatura.„
Hom insisteix, com en altres contractes del mateix orguener, a que tots

els tubs serán de metall llevat deis contres o notes de pedal, que en Serrano
serán set i de fusta.

El gran orgue tindra 42 tecles i la cadireta 41, la qual portará una entona

ció' de 6 pams, o siga que respondra una octava mes aguda a la tesitura de Por
gue major.

"ítem a de llevar dotze canyos por punto según uso y costumbre de com
postura", o siga que correspondran 12 tubs a cada tecla.
Aquest orgue tenia tres manxes aixícom les seues portes cobertes de dues
cares d'ample, com tamb é una cortina corredissa.
Tot el que acabem de ressenyar sobre aquest instrument de Pere Serrano,

la construcció del qual era prevista en 9 mesos i per un preu de 400 lliures,
moneda valenciana, els lectors mes interessats poden apreciar-ne tots els detalls al text integre d'aquest contráete que es publica a la seccio DOCUMEN
TA num. I d'aquest numero, i ens indueix a pensar que aquest instrument

fóra una de les obres mestres d'aquest artífex.
Me's menut que l'orgue de la parroquia de St. Nicolau de Valencia, del

qual acabem de parlar, fou sens dubte el que el nostre orguener construí per
a Cinctorres (Castelló), ja que la seua entonació seria de 6 pams, 8 canons per

punt, o siga, vuit tubs per tecla, dues manxes, tres castells o mitres a la facana de l'orgue, Temblants y "dit orgue a de esser de estany exeptat les set
recontres que an de esser de fusta", o siga les set notes que podien tocar-se
amb els peus, que serien "de dotze palms".

També hi ha una incidencia en les possibilitats de registrado' al contracte d'aquest orgue: "ítem a de sonar en la forma seguent 90 es pie y flahutat
y quincenes y les quizenes que agen de sonar ab lo flahutat quant voldran y
tanbe ab lo pie y temblants que convinguen ab lo flahutat y quinzenes ab
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quiscu dells disiparat y juntament".

Aquest orgue la construcció del qual fou decidida per "lo Justicia, Ju-

rats y Consell del lloch de Cinchtorres" el 28 de febrer del 1553 (Doc. II),
i peí contingut del qual sembla que fou aquest el primer orgue que es cons

truí per aquella poblacio, es va formalitzar amb l'orguener mitjancant escrip-

tura notarial tot just un mes mes tard, el 28 de mar? delmateixany (Doc. III).
El seu import fou de 130 lliures moneda real de Valencia a pagar en diversos
terminis tal com es pot veure al contráete i les apoques que es mostren ais
documents IV i V. També convé remarcar que per aquests documents que

acabem de citar es comprova que Pere Serrano no deixa mai del tot el seu

poblé natal, "Molinos" (Terol), puix que hi construí aquest orgue per a
Cinctorres, malgrat que altres, anteriorment, els hagués construit a la ciutat de Valencia.
Aquest petit instrument acompliria fidelment la seua comesa durant

gairebé segle i mig fins que els responsables de l'església i de l'Ajuntainent

determinaren el 28 d'octubre del 1691 que l'orgue de que disposaven a la
parroquial "es curt de música i de registres" (7), rao per la qual es planteja-

ren la conveniencia d'engrandir-lo o fer-ne un de nou, essent a partir d'ací
Mn. Sorribes qui ha estudiat el tema, per la qual cosa remetem el lector interessat a la seua obra ja ressenyada en aquest treball.

Com a complement final a aquest breu treball tambe' donarem a coneixer un document facilitat així mateix per En Josep Eixarch, peí qual sabem que "mossen Marti Lopis (Llopis) preveré mestre de cant y descríure

de la ciutat de Valencia", fa una capitualcio amb el "Justicia i Jurats del
lloch de Cinchtorres" , mitjancant la que es concretara el seu sou per les
obligacions que contrau d'ensenyar a "cantar y llegir y scriure y contar
y tambe a de ajudar ais officis totstemps que pora e tambe a de estar obligat

a tocar lorgue los dies que serán de tocar E que sia tengut y obligat densenyar
ais dits criats la doctrina cristiana y lo pater noster y ave maria y altres oracions acostumades, etc." (Doc. VI).
Haviem trobat ja Mn. Martí Llopis a Sueca a partir del 23 d'agost del
1551, on tenia les mateixes obligacions que mes tard compliria a Cinctorres,
per bé que a Sueca també tenia al seu carree la tinenca del pes publie, com

remarca A. Furió al seu treball citat anteriorment i peí qual sabem també que

Llopis es acomiadat de Sueca el 7 de gener del 1553 (8).
Només ens resta oferir la recopilació de dates que ja coneixem de Pere
Serrano amb els llocs on estigué, bé siga arranjant algún orgue o instal-lantne algún de nou procedent del seu taller, bo i agraint novament a tots els
qui ens han ofert dades per aquesta compilació i esperant que en el futur
desapareguen les nombrases llacunes que presenta encara la biografía d'aquest
il-lustre orguener.
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PERE SERRANO

1526

SARAGOSSA

1538

BARCELONA

1545/46-1555

SUECA (Valencia)

1547

VALENCIA

1553

CINCTORRES (Castello)

1557-1558

1590 (?)

ALGEMESI (Valencia).

V. ROS

(1)

(2)

Baldelló, Francesc, "Órganos y organeros en Barcelona siglos XIIIXIX", a Annuari Musical vol. I, p. 218. Barna., 1946. Consell Su
perior d'Investigacions Científiques. Institut Espanyol de Musicolo
gía.

Calahorra Martínez, Pedro, "Música en Zaragoza siglos XVI-XVII"
I, pp. 77, 78, 125, 126, 156 i 283. Llibre publicat per la "Institución
Fernando el Católico" de Saragossa el 1977.

(3)

(4)

(5)

Fuñó, Antoni, "Orgue de Sueca (Valencia)" dins de la col.lecció de
monografies "Orgues del País Valencia" núm. XIII-XIV, pp. 7-10,
17, 19,31,33,35 i 36. Estudi publicat per ACAO el 1980.
Domingo Borras, Josep-Antoni, "Orgue d'Algemesí (Valencia)" dins

la collecció de monografies "Orgues del País Valencia" núm. XVII,
pp.5,9, 10, 14-16. Estudi publicat per ACAO el 1981.
Eixarch Frasno. Josep , "Orgue del Forcall (Castelltí)" num. X de la
collecció de monografies "Orgues del País Valencia", publicat per

ACAO el 1980. L'autor ha treballat aquest tema també a d'altres
publicacions particularment en diferents números de la revista de

(6)

Forcall "Bisgargis".

Sorribes Carceller, Serafí, "Orgue de Cinctorres (Castello)" núm.

XII de la col-lecció de monografies "Orgues del País Valencia" pu
blicat per ACAO.

(7)

Sorribes Carceller, Serafí, op. cit. pp. 6 i 1 3.

(8)

Furió, Antoni, op. cit. pp. 10, 11 i 32.
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V JORNADES D'ORGUE A VALENCIA
(Novembre 1983)
Concloses ja les V Jornades d'Orgue que des del novembre del 1974 es
venen realitzant a la nostra capital sota el patrocini de la Caixa d'Estalvis
de Valencia, hem cregut necessari fer ja des d'una certa perspectiva, un petit

balanc d'aquest cicle en el qual han participat excel-lents organistes de tota
Espanya i fins i tot de l'estranger.
L'acceptació mostrada per l'auditori ja des de la seua primera edició

(integrada per tres sessions només) féu que les Jornades es consolidassen
en un cicle biannual que progressivament ha anat incrementant el seu nombre
de concerts —fins arribar actualment a un total de vuit—, així com el seu in

terés, difusió i repercussió en el món musical valencia.

Si bé les quatre primeres edicions es desenvoluparen en un mateix escenari, el Col-legi del Corpus Christi, amb l'orgue de la seua església com a pro

tagonista, ajudat en qualque ocasió peí positiu de la Caixa d'Estalvis collocat al Presbiteri, la novetat a destacar en aqüestes darreres Jornades ha estat

precisament la possibilitat que hem tingut d'assaborir altres instruments de
la ciutat de molt divers interés: des de l'orgue deis Carmelites del carrer Al-

boraia construit el segle XVIII i procedent del temple del Pilar de Saragossa,
fins ais de mes recent construcció per l'orguener G. Blancafort: el Cabanilles
de l'església de la Companyia deis PP. Jesui'tes, i el de la parroquia del Sant
Ángel Custodi, sense deixar de banda el de la catedral restaurat peí mateix
orguener. Sens dubte creiem que aquesta circumstáncia, lluny de desorien
tar, ha ajudat a eixamplar el coneixement de l'orgue en general, tant per la
varietat d'estils ais instruments presentats, com per la mes ampia i convincent
projecció deis diversos corrents estétics organístics que s'han donat a través

de les diferents époques históriques, i que han estat plasmats millor amb
aquesta diversitat d'instruments.

Així com ja a les IV Jornades vam poder escoltar en tres deis concerts
l'aportació d'altres instruments que, juntament amb l'orgue, deixaren una
petita mostra de música de cambra, a les darreres hem comptat amb la colla-

boració de l'Orfeó Universitari que acompanyat per Vicent Ferrer —bon
exemple de la jove escola valenciana- interpreta la Missa de Cabanilles entre
altres obres. També el trompeta Vicent Campos i l'organista Vicent Ros oferiren una bona mostra camerística. Peí que fa a la música d'orgue sol, cal

destacar PexceMent versió de l'obra integral de J. Brahms realitzada per
Ma Teresa Martínez, així com el programa quasi integre de música espanyola
a carree de Ricardo Miravet o el dedicat a Bach amb els grans coráis i el Pre-

ludi i Triple Fuga del "Klavierübung Dritter Teil", mes conegut entre nosaltres potser per "La Gran Missa d'Orgue" o "Els Coráis del Dogma", deis
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quals l'organista Azcue ens oferí una magnífica interpretado. Igualment
interessant fou el programa de Lluis Elizalde integrat en la seua primera part

per tres preludis i fugues de Bach, i en la segona per la Sonata núm. 6 de

Mendelssohn i la suggestiva "Fantasía sobre un tema vasc" del mateix intérpret molt ben acollida peí nombras públic assistent, sense oblidar els pro

grames de J. Climént a la Seu valenciana i el de José E. Ayarra dedicat al
barroc espanyol en la seua primera part i al francés, italiá i alemany en la
segona, on Huí bona técnica, musicalitat i gust en la registració.

Cree necessari recalcar el fet que tot i que la música valenciana no ha quedat del tot exclosa deis programes presentáis al llarg de totes les Jornades
(el concert de l'Orfeó Universitari n'és el mes ciar exemple), aquesta s'ha
cenyit, en gran part, a una determinada época de compositors del passat;
és per aixó que, sense menysprear aquest important treball, cree que una

de les tasques mes interessants que es podrien dur ayerme fóra la de donar
a conéixer les obres deis nostres contemporanis. Es cert que els nostres com

positors actuáis no han escrit molt per a aquest instrument, pero també és
veritat que el seu interés va en augment i, de fet, tenim ja algunes obres
molt dignes de figurar ais programes d'aquest festival d'orgue, les quals es
veurien encara mes augmentades si hom estudiava la possibilitat de crear
un alicient, bé encarregant obres expressament o mitjancant la creació de
concursos per tal d'estimular la creativitat en aquest camp.

Ates l'éxit d'aquest cicle -que bé podría fer-se annualment-, son moltes
les suggeréncies que ens han arribat, algunes de les quals realment atractives i

que recolzem obertament. Es tracta en concret de la possibilitat de reabtzar
a Valencia, com segurament es fará a d'altres importants ciutats d'Europa,'
l'obra integral per a orgue de J. S. Bach, per mor de la gran efemérides que
se'ns acostat el tricentenari del seu naixement. Fóra un interessant atractiu

per a les properes Jornades d'Orgue el 1985. La proposta queda en Taire.
IGNASI RIBAS I TALENS

RESTAURACIÓ DEL "REGAL" (s. XVIII) DE LA
S. I. CATEDRAL DE PLASENCIA (Cáceres)
Ja al núm. 2/3 de "Cabanilles", en Vicent Ribes féu una ressenya sobre
la restauració de l'orgue major de la catedral de Plaséncia. Ara, passat algún

temps, ens complau de comprovar que Fentusiasme per l'instrument-rei con
tinua i s'incrementa en el grup d'entusiastes que amb En Roma Gómez Gui
llen, Canonge Prefecte de Música d'aquella catedral com a capdavanter, i,
sens dubte, amb el recolzament que suposa Pextraordinária sensibilitat mu
sical de POrdinari de la diócesi, Mons. Antoni Vilaplana —sensibilitat que
durant tants anys vaig teñir ocasió de comprovar directament essent ell Su

perior al Col-legi del Corpus Christi de Valencia—, han pogut mamprendre

el treball de restauració d'aquest magnífic 'Regal' que romanía abandonat
a les golfes d'aquella catedral.
Aquest 'Regal', la composició del qual és la següent:
Má esquerra

Má dreta

Pie, 3 fil.

Corneta, 3 fü.

Quinzena 2'

Pie, 3 fil.

Octava 4'
Tapat 4'

Octava 4'
Tapat 4'

es trobava tot fet malbé, havent perdut prácticament tots els tubs i part
del teclat de 42 notes. L'orguener En Josep Azpiazu ha demostrat novament els seus coneixements i el seu art tot deixant aquest instrument -pro-

bablement regal a la catedral el 1714 per part del canonge doctoral En Lluc
Conejero—, en la seua bellesa sonora original.
El concert per celebrar aquesta efemérides estigué a carree d'En Ramón

González de Amezúa i fou dedicat a S. S. el Papa Joan Pau II, amb motiu
de la seua vinguda a Espanya. L'il-lustre organista interpreta Clavijo del Cas
tillo, Cabezón i Correa d'Arauxo al 'Regal' restaurat, i Frescobaldi, La suite

cortesana núm. 1 d'un autor anónim espanyol del s. XVII, el P. Soler, J. S.
Bach, L. Boellmann i F. Mendelssohn a l'orgue major.
Al bell programa de má imprés per aquest acte, En Roma Gómez Guillen

exposa un seguit de dades históriques sobre el 'Regal', així com les dades
biográfiques de l'interpret i deis autors deis quals foren interpretades obres.
La nostra mes efusiva enhorabona a En Roma Gómez Guillen, i ais seus
tenacos col-laboradors que han fet possible aquesta tasca, digna d'una cate
dral de tan rica tradició musical, estudiada a conciencia peí P. Samuel Rubio,
i que ha comptat al llarg de la historia amb excel-lents organistes i mestres

de capella, entre els quals cal comptar l'insigne Cristóbal de Morales.
Només lamentem el fet que, per causes alienes a nosaltres, aquesta res
senya aparega amb un cert retard. Pero així i tot queda constancia en aques-
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ta revista especialitzada en l'orgue de les inquietuds i trajectbria intel-ligent
i eficac d'aquests auténtics Amics de l'Orgue de Plaséncia.
VICENT FERRER
Organista del Col-legi

del Corpus Christi (El Patriarca)
Valencia.
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REVISTES ESTRANGERES
ARS ORGANI
1/83. Sobre la improvisado, articulació en la música antiga, una font per

a la técnica de teclat de Bach. L'heréncia organológica de P. Rubardt. Viatges
organístics a Finlandia. La costa Oest de Nord-América, documents, etc.

2/83. El paisatge organístic d'Alsácia. Preparació del congrés de la GdO
en aquest país. L'articulacio en la música antiga. Orgues de Sant Martí de
Colmar, Sta Maria-Lilenthal, etc. Ressenyes de llibres, enregistraments, partitures, etc.

3/83. L'articulació en la música antiga. Schnitger-Symposion a Hamburg,
etc.

4/83. L'orgue en la vida i obra de J. Brahms. Sobre el coral "In dulci
jubilo" en Bach. Sobre l'articulacio en la música antiga. El congrés de la GdO
celebrat

aquest estiu a Strassbourg. Llibres, enregistraments, revistres, etc.

ORGELFORUM (Suécia)
Dos números rebuts. Perills per ais orgues histories. L'orgue mes antic
que es pot tocar encara (Sion, Suíssa). L'orgue preferit de Straube. El llibre
d'orgue de Montréal. Jean-Jacques Grunenwald in memoriam. Sobre G. Silbermann. Restauració d'orgues. El congrés de la GdO a Strassbourg, etc.

ORGLET (Dinamarca)
1/83. Sobre Dom Bédos i F "Art du facteurs d'orgues". Sobre l'orgue
francés. Excursions organístiques, etc.
Bulletin núm. 8 de la ASSOCIATION F.-H. CLICQUOT (Poitiers)
Els jocs de fons de l'orgue clássic francés. Dossier complet sobre l'orgue
de l'església de Sainte-Radegonde de Poitiers. Noticies diverses.
POINT D'ORGUE. Núm. 46 i 47.

Bibliografía, discografia, correu del lector. Stage de joves organistes,
concerts i recitáis, viatges organístics, aspectes de la vida i obra de Jehan

Alain, qüestions pedagógiques, etc.
CONNOISSANCE DE L'ORGUE
Núm. 45. Sobre l'orgue de St. Denis. In memoriam JJ. Grunenwald.
Constructors d'orgue parisenes al s. XVII. Qüestions de léxic, visites, revis
tes, anuncis, etc.

Núm. 46. Constructors d'orgue parisenes al s. XVII. Publicacions científiques d'A. Cavaillé-Coll. La restauració de l'orgue de St. Ayoul de Provins.
Llibres, discos, llegendes, anuncis, etc.

Núm. 47. Constructors d'orgue parisenes al s. XVII. Helmut Winter in
memoriam. L'orgue de St. Jean-B. de Nemours. Llibres, revistes inotesd'actualitat.
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ORGUES MERIDIONALES

Núm. 21. L'orgue de l'Abadia de Sta. Maria e S. Stefano de Florencia.
L'orgue de Sainte-Croix de Montélimar, característiques principáis. Interes-

sant article de Peter Williams sobre la dubtosa paternitat de Bach de la fa
mosa tocata i fuga en re menor. Discos, llibres, etc.

Núm. 22. Els grans centres de construcció d'orgues a Brusel-les i Wallonia. L'orgue Cavaillé-Coll de la Basílica de la Immaculada Concepció de
Lourdes. Crónica de partitures, discos, llibres i informacions diverses.
LA TRIBUNE DE L'ORGUE
1/83. Sobre alguns orgues polacs. Una nova edició de les obres per a
orgue de Couperin. Ampli ventall de noticies.
2/83. Sobre la nova edició de les obres per a orgue de Couperin. El
vent, ánima de l'orgue. Sobre el tema anterior punts de vista d'algun orguener i d'algun organista. Els viatges de M. Philéas Fogg. Noticies diverses.
3/83. Continuació de l'article anterior "Els viatges de M. Philéas Fogg".
El cuiner organista. L'orgue clássic francés:

Notes sobre el "Grand Jeu".

Cróniques, revistes, etc.

4/83. L'orgue de la catedral de Fribourg. Els viatges de M. Philéas Fogg.
Noticies diverses.
JEUNESSE ET ORGUE

Núm. 54. Diversos treballs sobre la vida organística de París, així com
a d'altres indrets de Franca: Anjou, Bretagne, Dauphine, Provence, Seine-etMarne, Sud-Ouest. Diverses informacions, bibliográfiques, discográfiques,
revistes, etc., així-com informacions estrangeres sobre la U. R. S. S., Holan
da, Bélgica i Txecoslováquia.
Núm. 55. Entrevista amb l'organista Jean Gillou amb motiu del seu segon
aniversari al front de l'orgue de Saint-Eustache de París. Els orgues a la regió
parisina, Alsácia i la Región du Nord. Chronique Campanaire. Informacions
organístiques de tot tipus.

L'ORGANISTE
1/83. Un contráete inédit de F. J. Coppin per a l'orgue de Betekom

(1770). Sobre Paúl de Maleingreau, les seues característiques pedagógiques,
les seues composicions, etc. Noticies diverses. Secció de campanesi carillons,
i suplement musical.
2/83. Els orgues monumentals de J.-Baptiste Forceville a la col-legial
de SS. Michel et Gudule de Brusel-les. Noticies diverses.

3/83. Homenatge al benedictí Dom Kreps. Sobre l'orgue d'Aubange.
Diversos orgues de la provincia de Lieja. Restauració de diversos instruments.
Sobre carillons i campanes. Suplement musical amb obres de Dom Kreps,
De Vos i Chr. Draguet.
4/83. L'orgue de Fesglésia de S. Pere i S. Pau de Chátelet. Sobre el com

positor Maurice Guillaume. Sobre l'orgue antic de Fontaine l'Evéque, que
prové del priorat deis PP. Trinitaris de Orival/Nivelles. Ampli ventall de
noticies sobre discos, llibres, revistes, partitures, cant gregoriá, exposicions
i el seu habitual complement musical amb obres de M. Guillaume y De Vos.
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LA FLÜTE HARMONIQUE
Núm. 25. L'orgue de cor de l'església de Notre-Dame de Bergerac. Documents. Llista d'orgues construíts per la Casa Cavaillé-Coll.

Núm. 26. Extensíssim editorial sobre la preocupant qüestió de la res
taurado de Fhistóric orgue de la Basílica de Saint Denis. Treball sobre l'orguener H. Didier.
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Ermita de Sant Antorti de Catarroja, enderrocada a hores d'ara

