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¿: n 7 / o n j a l

Tanquem aqu&At aruj. 198l+ amb un

Aant tneball <iubn.e Voigue. da V^la£améA iCa<ite.LLó),

¿a en p/iocé* de. n.eAtawiacijó peí $U4& A. fén.e.%

Añonoa, de Bendán (Otea), e.Atud-L al qual n'acompun-

ij.Qn d'altneA raea b/ieu.A amb Z'habJjtuaJ. apu/vtacÁ.6
de documentaaíó inédita -óub/ie e¿A nuAt/ieA u/iaan-LAte.A

osigxme/i'ó, meAÍ./ieA de capel-La, etc. , una müAlnu.

mé.A del noA-t/ie lúdic aman, peí papen, ant^c {pe*.

aqulex.a polA ttÍAtó/ilca), pon. la /lecupenació de

dadeA muA-LcalA que Aenven tantA de¿A noAt/ie.A

OA.XÁMA.

ReApecte a leA act-tvttatA d'A.C.A.O.

en aque.At daJi/ten. tnimeAt/ie de l'any., cal destacan

la col. labonació amb el San.tua/i¿ de. la Ma/ie de

Déu d'AgyieA (Alacant) pen. a la g^iavació d'una

caAAette amb motlu de la celebnacu.6 del V Centenan.1

de I''apa/tlcló d'aquella ¿matg.e. AlgjunA del.A noAtieA

¿óvenA on.g.anlAteA: Vlcent Fennen Qn.anell, Vicenta-

Elena Banjiachlna Benet, Fennando $qa.Lcó 2o/i9-e->

JgnacLo TllbaA TalénA, rJoAÓ. A. fta/> ¿Apiñóla I

ft~ filan. Fuente.A Hennánde.^. til intejipneten ubn.eA

d'auton.A delA AegA.eA XJX I XX com Bn.ahm.yi, C.

Fn.ank, C. Tou/inenÜJie, O. £.4pila, £. TonneA, Q.

QuA.ldl, y. Lan.gJ.alA I O. tñeAA-caen, tal con ex.ig.elx.

1'in.At/iument d'Ag/ieA de que. ¿a teñen nef-en.enci.a

eAsi noAtne.A lecton.A pen la n.eAAeny.a que publiccuiem

en e-L n3 9 de la noAtna nevlAta.

Fambé com.encan.en a pajitin. de

d'octubn.e elA habitualA conceJitA deÁA

a 1'eAgJ.é.AÍa de la Company.a, en elA qualA ¿a

kan. actual algwxA delA on.g.anÍAteA abanA eAmentatA,

aix.1 com també Quilo Antonio Longa/ieA LafLu.en.te

i AlfLonAO Quillamón de loa 7ley.eA, enlne elA qualA

h¿ ha kagut alguna col. labonació inAt/iumental,

com eJ. dlAAabte 8 de de/iemb/te, día de la inmaculada,

en qué. hom inA.eA.pn.eta obneA de I elemann I Tíoaaí

amb elA vloliniAteA Adolfio Qiméne.% i $uan. Lu¿a



fl1ailine¿ i amb qui -iig/ia uqueiie) Lí/iies, u l'utgue

"Cabani I le i".

Jy.uaImeni convé de temancat ¿'upu/ilció

d'wi L.'P. amb el títuL "Ongano i y. on.gxin.Lit.aA

valenciano i", publlcat peí Senvlcl de PublicaclunA

del Con ieAvaloní Supenion. de ftúiLca de Valencia,

que dlilgetx el OepaAtament de. SolfLelg y. I eoAla

da la Planea, amb la coi. laboAacló de. la JnAtltucló

AlfLuni el Nagnanún de i '¿xana. Diputac¿6 Ptuvúiciai

de Valencia. Aque/it d¿-¡c -que vL^quéiem de molt

p/iop en e.l ptocé.4 de pn.epaAaci.6-, en/s cumplau

pen mult-6 niut^xíA (¿a dei de ¿a mateix.a pontada,

extn.aundinani dlAssemj, de l'equ^p Atcatá-CanateA),

ejitne e¿d qué. cunvé de n.e<ióaltayi el £et que dLven-óe^

vaguen Aumant—ie a leí inquietud^ i. activi.-

d'A.C.A.O. i. que en vag.en cJiiAtal. titgant

alg.une*i amb £et<) tan poi¿t^u4 com aqueAt di,AC

"en alguna mida complementan l de 1'efLLcac ta^sca

que va compt+nt l'A-ó-óoci.acLÓ CabanttteA d'AmLcA

de i 'Ongue. . . " cum nemanca En Salvadon SeguL,

JnApecton Qenenat de Con,ieJivaton-ÍA, el qual {.a

la pneAentacA-ó del c^tal L. ?. AqueAt d¿AC eA

pneAentá oU-c^alment dunant l'Acte Academic d'in.au-

gunacj-ó del cuaa 198^/85 del Con.Aen.vaton.1 SupejtLon.

de (AÚAlca de Valencia, celebnat el 26 d'octubne

Aula la pneAidenata del ConAetten. de Cultura,

¿ducac-LÓ I Ciencia de la genejial^lat VaJ.end.ana,

Hononable Sn. Cebn^a CIacoa. í. Cacaban. £1 contuigut

d'aqueAt L.'P. e.A molt atnactlu, tant pen. la du-veA.-

Altat de llmbneA que ofLenelKen elA vull onguenA

utllltgatA pen. a aqueAta g/iavacló (Monella, I odole-

tla, fannbqula del Sant ángel CuAlodl de VaLéncla,
CanmellteA de la matelxa clutat, ongue "CabanllleA",

Qon,ga, Banij.eA.eA I Alm.on.adl) ■ com pelA autonA I
leA obneA ' tn^adeA, motteA d'elleA deAconegudeA
I en pnimeA-a impneAAló dlAcogAajílca. Alxl tAobem

nepAeAentatA a CabanllleA amb I occata JO, el
faAAelg JJ, el PaAAacanneA J _l el liento^ 68,
a Vicente 'RodAlguej amb una I occata de* 5e to,
punt alt, peA a daninA de má dneta, un liento

de má dn.eta amb contn.eA de 8e to de hA



Quan de San Agu*tln, una Sonata de tna Nlcola*
Pascual Rolg, un Tiento de má e*quenna de Vicente
Hen.vá*, clucL com dl*tlnt* ven*o* d'' aque*t I d'alinea
auton*. La Intenpnetacló e* ex.cel.lent i empeñen

que aquesta mo*tn.a valenciana del* *egle* XV3Ü
I XVOÜÜ eA vefa completada amb un nou dLóc que

¿a eAta en p/tepajiacló ^ob/te el¿ biguenA I osig.anl4te-o

valenclanA del/i /iegle^i XJX I XX.
No voldn.la acaban. Aen^e f-ex. n.e(-en.encla

al cicle de concejil* /ieaJJA^.at akuiant aqueAt

esitlu en eJU b/iguenA catalán* de Sant Seven. de

Barcelona, el Vendnell, Santa Ma/ila de ftontblcnc,

Talann, CaAtelló d'AmpÚA.^eA, Sta. Mcuila de Matató

I Toi/iedembajuia, en el qual paM.tlclpaA.en on.g.anlAte¿

de Barcelona, Valencia, tAanca I Txeco^lováqula,

alxl com a ¿e* e*tA.ene* del* compoAJ-ton.* Q. Baguena

SoleA (f/ieludl amb Coial I Fug.a) I "Rafael I alen*

(Tema amb Vajtlaclon*) que dui* del cicle de "Compo-

*ilo/t* Valenclan*" pogM.en.em escoltan, en 1'on.gue

de I '¿*glé*la del fatnlanca amb V. lio* com a

lnteA.pn.et.

Sen*e me*, I lamentant no poden. £en.

en aque*ta oca*ló le* ne**eny.e* que en anij.* ante-

nloA* {.éjiem. *obne le.* nevl*te* e*tAang,en.e* nebude*

en la no*tn.a A**oclacló (*en^U.lament penque

en* {Lon.en nobade* del cotx.e pot*en pen. algún

*ubven*lu amant del* onguen*), u* Invite a entnan

¿.a en I'eAludl del contlngut d'aque*t númeno.

Jgnaclo Riba* I alen*

Subdlnecton de "Cabanllle*1



L^ORGUE DE VIIAFAMSS

L'ESGLESIA

El temple parroquial de Vilafarnés,

dedicat a la Nostra Senyora de l'Assumpció, fou cons-

truit entre 1596 i 1610, segons els planols i

projecte de l'Arquitecte Martín de Mendoza, Mestre

d'Obres de la Catedral de Tortosa.

La idea del nou temple es deu a la

decisió del Consell de la Vila davant la situació

de "resultar insuficiente" l'església parroquial

existent i dedicada al Stm. Crist de la Sang.

Es determina amb precisió el lloc on havia de

construir-se i la manera de sufragar els costs

amb la col. laboració del ve'inat i les taxes imposades

ais servéis públics de la població: botiga, forn,

etc. etc.

La decoració actual pertany a les

formes de l'estil rococó, que s'imposa, tot destruint

els elements deis últims moments del renaiximent,

quan, pocs anys després d'acabada la fábrica decidei-

xen ampliar-la amb un creuer en el qual s'assenta

la Capella de la Comunió, i nou ábside; les quals

obres es realitzen entre el 1640 i el 1760. En

acabar aquesta segona fase d'ampliació de 1' edifici

es pensa a unificar la decoració dins els corrents

de 1'época:cosa que explica la seua actual decoració

barroca. Sois conserva del renaiximent tarda els

ares de creuería que al seu tors son encara nervatu-

res arrossegades del gStic.
Es de proporcions ampies, amb una

superficie total de 45 x 60 mts. Cada una de les

deu capelles laterals tenía el seu corresponent

retaule, així com les dues del creuer i 1'altar

major. De tots ells sois es conserva aquest darrer.

Tots ells desaparegueren durant la guerra 1936-1939.

Les restes de tot alió desaparegut son una esplendida

mostra de la riquesa, sumptuositat y grandesa

de tots els elements que l'embellien.

En l'actualitat es poden destacar



com a parts importants, el retaule major encara

renaixentista, amb els seus quatre carrers horitzon-

tals amb quadres a l'oli de pintors valencians

de 1'época, separats per columnes daurades. No

está complet.

Tot el perímetre de lresglésia, incloses

les capelles, es cobert per un sBcol de taulellets -

del s. XVIII, amb un tejfta únic que va repetint-

se cada quatre taulellets. Se'n destaquen els

de l'antiga Capella del Rosari amb elements al.lusius

a la Stma. Mare de Déu, anterior, a la resta del

sScol i d'un dibuix i colorit molt ben acurats,

dins de la decoració barroca de l'últim moment,

com ho era també el retaule desaparegut.

En la capella de la comunió i en les

petxines es conserven muráis del pintor castellonenc

Joaquim Oliet, deixeble de Vergara. En aquella

hi ha sis quadres de grans dimensions amb temes

al.lusius a l'Eucaristía, i en les petxines, figures

bíbliques al.lusives a la Stma. Mare de Déu.

Es conserven, tot esperant llur disposi-

ció en un museu, part deis ornaments brodats

en sedes y or deis s§. XVI i XVII, preciosos,

i la creu procesional d'argent datada en 1640,

obra de P.Franch, veí del llogarret de Mirambell.

L'ORGUE I LA MÚSICA A LA PARROQUIA

DE VILAFAMES

La primera referencia histórica que

trobem sobre l'orgue de Vilafarnés, apareix al

Llibre de Fabrica amb motiu del "traslado de

un órgano viejo" a 1'església nova. (1) Aquest

instrument dévia estar amb tota seguretat en

l'antiga església de La Sang, parroquia primitiva

de la Vila, i que, en fer els preparatius per

a la inaugurado del nou temple paroquial, hi

fou traslladat.

Així ens consta en una nota del Llibre

de Fabrica de la nova església. Efectivament,



el 10 de noviembre de 1610, Rabio Sabaters'encarega

del trasllat i el "compone"; per aquesi treball

rep 100 Ls. La nota afig que aqueix preu "se

tuvo por justo" segons el dictamen de dos organis-

tes, Mossén Francisco Giner i Mossén Francisco

Egual, de Castelló de la Plana, i de "otras personas

que se encontraron en la fiesta de la dedicación

de la iglesia".

Ja que fins ara no ha aparegut cap

estudi extens sobre els organistes i mestres

de capella de Castelló, no podem afegir mes noticies

sobre els músics que acabem de citar. En canvi,

sobre 1'organer Pablo Sabater és probable que

molts del nostres lectors recorden les poques

dades que sobre ell es coneixen i que ACAO publica

anteriorment. (2)

Haurem d'esperar uns quants anys

perqué el Llibre de Fabrica ens aporte noves

noticies sobre l'orgue. Així, el 2 d'abril de

1623 "se pagaron a Felipe Rodriguez", Mestre

d'órguens, per netejar i afinar el d'aquesta

església i afegir quatre flautes, 5 Ls. i 16

SI, acompanyat peí Mestre de la Vila, en 1'esmentada

composició, Miguel Ribes.

Apareix ací, dones, un nou organer

que intervé en el manteniment i cura del nostre

orgue, del qual sois teniem referencies fins

el moment present pels seus treballs en 1'església

de Santiago de Villena (Alacant) el 1627, on

Felipe Rodriguez cobra' 10 ducats per "aderezar,

afinar..." l'orgue d'aquella esglés.i a. (3)

Acabada la nova església parroquial

bé fos perqué el creixement demografie de la

Vila havia desbordat els ca'lculs de capacitat

seua o per qualsevulla altra causa, solament

trenta anys després pensen a ampliar-la, i li

afigen al creuer i el presbiteri. En finalitzar

aquesta fase d'ampliado pensen a construir un

nou orgue.



El nou instrument serS construit

el 1775 per Fermín de Usurralde i els ajudants,

tal com resa la inscripció que parcialment es

conserva a 1'interior de 1'orgue i que diu:"En

el año 1775, me hizo el señor Fermín de Usurralde,

factor de órganos, y sus oficiales Antonio y

Vicente de Villel... e Ignacio, todos de la comuni

dad de Teruel. Rogad a Dios por sus almas, por

caridad", Aquesta inscripció, un poc incompleta,

esta acompanyada d'una altra practicament il.legible

en la qual es fa referencia concretament al batle

de la Vila per aquelles dades.

No hi ha constancia deis costs de

1' orgue nou. Solament deu anys mes tard trobem

una altra nota del mateix F. de Usurralde, amb

data de 1'11 d'agost que diu: "Se concedió una

libranza de 41 Lb. para pagar el complemento

de las 900 Lb. en que se tenía ajustado el órgano

de la parroquial iglesia de esta Villa, sacándose

20 Ls-; del depósito de Mosén Francisco Mallasen,

y 24 Lb. del de Mosén Pedro Pastor". Com hem

observat en contractes publicats fins ara, els

pagaments d'un orgue acostumaven repetir-se amb

mols de temps entre el lliurament de 1'instrument

i la darrera lliuranga. Per una nota transcrita,

no directa, sabem que el preu d'aquest nou orgue

de Villafamés fou de 2.000 lliures.

El constructor d'aquest orgue, Fermín

Usurralde, cognom que apareix en diferents documents

amb algunes petites variants, pertangué a una

il.lustre dinastía navarra d'organers. Sabem

que els seus pares -Miguel Ussarralde i María

Letegui-, eren naturals de Betelo (Navarra) i

dedicats a les labors del camp. Ignorem on es

degueren formar concretament en 1'art de 1'organería

Fermín i son germa Martín que, conjuntament constru-

eixen 1'orgue de Castellfort (Castelló) el 1757,

segons un document que diu: "El órgano costó

650 libras y lo hicieron los hermanos Martín

y Fermín Usserralde y empezó a tañer el día de

San Fermín de 1757". (4)



La trajectSria de Martín Userralde

és ja bastant estudiada en diferents publicacions,

pero sobretot en el número anterior (ns do

ble 10-11) d'aquesta revista, a on remetem el

lector interessat.

Quant a Fermín, que segons sembla

devia ser bastant mes jove que el seu germS,
sabem que es casa el 1760 amb la filia del célebre

organer aragonés Bartolomé Sánchez María Teresa

(5).
El 1771 construeix 1'orgue de l'esglesia

del Temple de la ciutafc de Valencia, qüestió ja estu

diada i publicada. (6)
El 1778 endreca 1'orgue, conjuntament

amb Tomás Sánchez, de Berlanga de Duero, (7)
i morí el 1784 a Pamplona, ciutat on nasqué,

segons alguns estudiosos. (8)

Aquesta és a grans trets, la trajectoria

del nostre organer, a falta de mes documentació

de moment que ens permeta de detallar mes sobre la

seua vida i la seua obra. Tot i aixó basta, junta-

ment amb les restes que han quedat de 1'orgue de Vi-
láfáraés-, per a saber que es tractava d'un gran

périt en la construcció d'órguens en el seu temps,

i que, no cal dir-ho, val la pena qualsevulla

esforc que ajude a reconstruir la seua obra i

memoria. La disposició deis jocs de 1 • orgue de
Vilafamés que facilitem dins aqüestes pagines

son una bona mostra que es tractava d'un instrument
de dimensions notables i sens dubte d'excel.lent

qualitat. .

Aquest instrument patí 1'esqueixament

habitual amb el pas del temps, com és lógic de
pensar, fet que ens el confirma una inscripcio

a llapissera escrita darrere del faristol a pnnci-

pis del nostre segle.

Durant la guerra de 1936-1939 fou

despullat, del qual quedaren alguns tubs de fusta,

cinc d'ells recoberts, per a evitar escapaments

d'aire, amb manuscrits musicals deis segles XVII



i XVIII, i uns pocs mes amb impresos de cant

gregorici.

LA MÚSICA A LA PARROQUIA DE VILAFAMES

La desaparició de l'arxiu parro

quial ens ha privat de disposar d'innombrables

dades sobre la vida de la nostra parroquia i

de la nostra població, així cora també, per descomp-

tat, deis aspectes musicals que les acompanyaren.

Cal suposar que devia disposar almenys d'algún

organista habitualcom se'n despreh deis escassos

documents que hem aportat adés que probablement,

seguiny el costum de la nostra regió, deuria

encarregar-se de 1'escola municipal i potser

d'alguna altre ocupació, i potser que en époques

de majors possibilitats económiques comptaren

també amb algún mestre de capella, a jutjar pels

papers de música vocal que han aplegat fins a

nosaltres en embolicar alguns tubs de fusta de

1' orgue, tal com ja hem dit. Siga com fóra, també

és certque en festes especiáis es comtá amb músics

foranis per a la seua major solémnitat, sobretot

tenint en compta la proximitat geográfica entre

Vilafarnés i Castelló. Així, el Llibre de Fábrica

esmenta la despesa ocasionada el 1711 "por las

caballerías de los músicos y organista". Els

papers de música conservats a través de 1'orgue,

com he dit anteriorment, amb obres de músics

tan notables com els Durón, Escorihuela, Fra

Juan de San Agustín. Fra Antonio Tormo, etc.,

fa pensar en la possibilitat que, a 1' época de

construcció de 1'orgue, tota aquesta música ja

era considerada molt vella i inservible, i no

se'ls ocorregué una altra cosa que aprofitar-

la per a embolicar alguns tubs de fusta de 1'orgue.

Si aqueixa música s'interpreta a la nostra parroquia

devem felicitar-nos de l'alt nivell musical que

s'h* degu# desenvoluoar ver aquells temps.

Mes avant donarem a conéixer un detallat



estudi sobre aqüestes obres o fragments d'obres

conservades, alguns papers de les quals mostrem

dins aquesta publicació.

NOTES

(l) Totes les noticies referents
a l'església de Vilafarnés i el seu orgue están

tretes del Llibre de Fábrica de la parroquia

de l'Assumpció de la Ntra.Sra. de Vilafames,
comencat el 1596 i acabat el 1808.

(2) Antoni Furió en "Orgues del País Valencia*1
n^ XIII-XIV. Orgue de Sueca. (Valencia), novembre-

desembre 1980, página 17, ens aporta documentació

per la qual veem que "mestre Pau, organiste"

percebe 150 reals castellans (15 lliures, 7 sous

i 6 diners), u/per haver adobat y affinat lo orgue

y les manches de la església" de Sueca (Valencia)

el 1Ó02. En aquest mateix estudi, 1'autor cita

el treball de Joaquín Piedra "Organistas valencianos

de los siglos XVII y XVIII", publicat dins l'Anuari

Musical, volum XVII (1962) del CSIC. Institut

Espanyol de Musicología de Barcelona, peí qual

veem que l'organer . P.Sabater s'encarregaba del

bon estat deis órguens del Patriarca.

(3) Soler García, José Maria. "La antigua capilla

musical de Santiago de Villena". Aportació a

la Historia de la Música Alacantina. Revista

de I1"Instituto de Estuidios Alicantinos" n^

2, II época, agost de 1969, pág.26.

(4) Miralles, Mn. Josep. Noticia publicada en

la seua obra "Notas históricas de la villa de

Castellfort" (Castelló), el 1967 pp. 40 i 62,

tretes del Llibre 3r. bat. f. 1, de la parroquia

d1aquella població.

10



DOCUMENTA

ündex 06 oocuMems

0'. ^ub-U.acA.0 del Me^l/ie de Capella de la

fanA.bquÁ.0. de Sl. Ma/ilL de Valencia,

LLuL/i L f

ÜÜ. TeAlamenl de Pesie Ca/ilell 9/te.ven.e,

On.g.anÍAla de la Seu de Valé/zda.

ÜÜÜ. Jnvenlan.1 de Bqsia de Pe/ie CciAlel,

?p^even.e, On.g.aru.Ata de la Seu de

Valencia.
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T A.R.V.Protocolo

1755; Junio,7 152,fol.3 ss

VALENCIA

Sépase por esta pública escritura,

cómo Nosotros Vicente Xulvi, el Licenciado Francisco

LARRAZ, Présbitero, Vicente Montes, Clérigo,

Luís Matheu, Christóval Gaos, Juan Bautista Portóles

Josph Morales, Clérigo, Vicente Beneyto, Pedro

Segarra, Francisco Martín, el Licenciado Pedro

Guimerá, Presbíteros; Antonio Redó, Gabriel Sales,

Pedro Antonelli, Antonio Moson, Vicente González,

Joaquín Cuenca, Joaquín Sanchis, Juan Ortelano

y Valentín Vidal, todos Músicos de la Capilla

de Música de San Martín de esta Ciudad de Valencia,

juntos y congregados en la Sacristía de dicha

Iglesia Parroquial de San Martín, en donde para

semejantes y otros negocios de dicha Capilla

nos acostumbramos juntar y congregar, precedienco

convocación hecha por Vicente Beneyto, Convocador

de dicha Capilla, quien en virtud de juramento

que voluntariamente ha prestado en mano y poder

de el Escrivano infrascripto, hace relación haver

convocado a todos los Músicos Vocales de dicha

Capilla para los presentes día, lugar y hora,

afirmando somos la mayor y más sana parte de

los Músicos Vocales que componen dicha Capilla,

y esta representando por Nos en nombre de los

demás, por quien prestamos voz y causión de rato

en forma, para que pasaran por lo que aquí se

resolviere.

Por quanto el Licenciado LUIS LÓPEZ,

Présbitero, Maestro de esta nuestra Capilla,

nos ha suplicado le jubilásemos, en atención

a sus muchos servicios que tiene hechos a esta

Capilla, que exceden de treinta y cinco años,

por hallarse cansado y desear descansar. Por

tanto, atendi.endo a sus muchos servicios y a

lo bien que se ha portado en esta Capilla, unánimes

y conformes y ninguno discrepante, jubilan al

dicho Licenciado Luys López, Presbítero, dexándole
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el nombre de Maestro sin exercicio ni salario

y dexándole dos porciones cada mes de las que

ganare dicha Capilla, sin obligación de assistir

a ella, guardándole la misma Hermandad en lo

espiritual como de Músico de ella, con la obligación

de entregar a esta Capilla toda la Música que

tuviere de Antonio BONILLO, Músico que fue de

la mesma, y toda la que ha trabaxado en su tiempo,

con el armario eo estantes que están en su poder

para conservar dicha música.

Y hallándose presente el dicho Licencia

do Luys López, Presbítero, acepta esta Jubilación

según y como arriba queda referido,y ambas partes

por lo que a cada una toca a cumplir, obligan

a saber es: el dicho Licenciado Luys López sus

bienes, y los demás los de dicha Capilla. Y dan

poder a los Juezes y Justicias de Su Magestad

que en todas sus causas pueden y deven conocer,

para que les obliguen al cumplimiento de lo conteni

do en "esta escritura como por Sentencia definitiva

dada por Juez competente por ella pedida y consenti

da y passada en autoridad de cosa juzgada, renunci

ando para ello si fuere necesario su propio Fuero

y Domicilio y otro que de nuevo ganare y la última

Pragmática de las Submissiones, y la Ley: "Si

convenerit jurisdictione omnium judicum", juntamente

con las demás Leyes, Fueros y Derechos de nuestro

favor y la General del Derecho en forma.

En cuyo testimonio así lo otorgamos

recíprocamente en la sacristía de la Iglesia

Parroquial de San Martin Obispo de esta ciudad

de Valencia, a los siete días del mes de Junio

de Mil Setecientos cinquenta y cinco años.

Siendo presentes por testigos los

Licenciados Dotor Juan Crespo y Miguel Donderis,

Presbíteros, de la presente Ciudad de Valencia

vecinos y moradores. Y de dichos otorgantes,

a quienes yo el Escrivano doy fe conosco, lo

firmaron por sí y los demás los siguientes, de

que doy fe.
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VICENTE CHULVI, Decano

Mosén FRANCISCO LARRAZ, Presbítero

Mosén LUIS LÓPEZ, Presbítero.

VICENTE CHULVI .

PEDRO SEGARRA, Músico.

Mosén VICENTE MONTES.

II

1-512, Abril, 12 A.R.V.Protocolo 334,fol

VALENCIA

// Die intitulata XII mensis aprilis anno a

Nativitate Domini MDXII. Valencia.//

Com per lo peccat original del primer home tota

natura humana de aquell descendent sia dampnat al vincle de

la mort, e negu en carn posat a la mort corporal scapar no puixa,

en per mor e en nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist sia e de

la beneyta mare, amen. Conexeran quants la present ordinagio

veuran e hoyran que yo, En PERE CASTELL, preveré, beneficiat

en la Seu de Valencia, del benifet de Santa María Magdalena,

instituhit en la dita Seu, habitant en la dita ciutat de Valencia,

stant sa de cors, tement empero morir de cert mal quis diu ploxe-

xia, lo qual me acostuma de venir, e de qualsevol altre mal,

desigant ais sobirans goigs de paradis fellment pe^venir, stant

empero en mon bon seny, memoria integra e clara e manifiesta

loqut-la, en lo beneyt nom de Jesús, fas e orden lo meu present

e derer testament, e la mia derera voluntat, en lo qual primerament

e ans de totes coses revoque, casse, hirrite e anulle tots e

qualsevoJ testament, codicils e altres dereres voluntáis, en

puder de qualsevol notari e notaris, fets per mi fins a la present

;<,ip<áda <■ senyaladament hun testament rebut per lo notari daval

•.(.'i i.. Agu'v.t es lo meu present a derer testament per1 tostemps
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PRIMERAMENÍ: Vull e man -que tots .os torts, deuteb

e injuries sien payats e satisfets, esmenants aquells empero

deutes torts e injurie, ques mostraran yo esser tenyut e obligat

per cartes, testimonis e altres legitimes proves, For de anima,

benignament observat tot or-de judiciari apart posat etc.

IIEM: Pose en marmesors meus e de aquest ultim

e derer testament executadors fas e ellegisch, go es a saber,

los venerables mossen Pere Capdevila, preveré, beneficiat en

la iglesia de la Seu de Valencia, e mossen Johan Font, preveré

beneficiat en la sglesia de Sent Berthomeu, habitadors de la

dita Ciutat, quscú per si e per lo tot, en axi que la condicio

del primer comensant no sia nillor mas lo que per la hu de aquells

sera comensat per l'altre puixa e dega esser duhit a deguda

fi, ais quals emsemps e cascu per si e per lo tot done e atorge

lixensia e facultat plenera ab liura e general administracio

tots mos bens, drets e actions demanar e rebre aquells eo tants

de aquells vendré, dar, distraure e alienar per lur propria

auctoritat que los preus o preu basten a esser e complir les

coses en lo present meu derrer testament contengudes, sens subasta

do de X ni trenta dies e sens lixensia de cort e de qualsevol

oficial e altre qualsevol jutge e qualsevol persona requesta

e demanada, e ac,o vull que facen los dits meus marmesors eo

l'altre de aquells insolidum sens dany algú ne dampnage que

a ells ni a les sues coses vinga ni perill de lurs animes, ans

sobre la dita administracio deis dits bens faedora, vull que

sien creguts aquells per lur simpla paraula, nengun altre linatge

de prova request e demanar etc.

ÍTEM: Prench per anima mia e de tots fels defunts

distribuidores, quaranta liures moneda reals de Valencia, de

les quals vull, orden e man eser fetes la mia sepultura, aniversari

e capdany a coneguda deis dits meus marmesors,etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites e celebrades

les XXXIII misses del glorios Sent Amador, ab aquelles cándeles

e ofertes acostumades,etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites cinch misses

en honor e reverencia de les cinch plaques de Jesucrist, etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites tres misses en

honor e reverencia de la Sancta Trinitat, a coneguda deis dits

marmesors, etc.
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ÍTEM: Vull e man que sien dites XXX misses en

honor e reverencia de Jesucrist, etc.

ÍTEM: Vull e man me sien dites XII mises en honor

deis XII Apostols, etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites cinch mises en

honor e reverencia de la Vera Oeu.etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites nou misses en

honor del glorios Arcángel Sent Miguel, etc.

ÍTEM: Vull e man que sien dites e celebrades

les cinch mises del glorios Sent Agosti, etc.

ÍTEM: Done e leixe a mon Senyor lo reverendissimo

Senyor Arquebisbe de Valencia, hun real de la dita moneda per

qualsevol dret que a aquell li pertenga en mos bens, etc.

ÍTEM: Done e leixe a la distribucio del cor de

la Seu de Valencia cinch sous de la dita moneda, per algunes

faltes que yo he fet.

ÍTEM: Vull e man que lo residuum que sobrara

de les dites quaranta liures sia distribuyt en misses de Réquiem

per anima mia e de aquells a qui yo so tengut e obligat per

aquells preveres que ais dits meus marmesors sera ben vist..

ÍTEM: Vull e man que lo meu cors sia soterrat

en lo vars deis capellans de la Seu de Valencia, etc.

ÍTEM: Vull e man que en la mia sepultura hi entrevin-

ga la Confraria de la Gloriosa Verge Maria de la Seu de Valencia,pa

gant la caritat acostumada, com yo sia confrare, etc.

Tots los altres bens meus, drets e accions, axi

mobles, sehents com semovents a mi pertanyents e pertanyer podents

odevents, luny o prop, per qualsevol titol, cause, manera e

raho, done e leixe a SEBASTIA GIL, gabater, nebot meu, vehi

de la ciutat de Barcelona, en tots los bens meus hereu me propri

e universal fas e instituhich per dret de institucio a fer de

aquelles dits bens meus a ses planes e liberes voluntats.

Aquest es lo meu derer testament a la mia derera

voluntat mia, e si no val per dret de derer testament e derera

voluntat, al menys vull e man que valga a valer puixa e dega

per dret de derers Codicils, eo per testament nuncupatiu eo per a
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que 11 a forma e manera que mils de fur e raho valer puixa e dega,

segons forma de furs e privilegia del present Regne de Valencia.

Lo quel fonch fet en la ciutat de Valencia lo

dotzen dia del mes de abril del any de la Nativitat de Nostre

Senyor mil e cinchents e dotze.

Se- (signo) -nyal de mi Pere Castell, preveré,

testador qui desús, qui lo di t testament e coses en aquell conten-

gudes loe e aprove e conferme e per los dits meus marmesors

prench e soplich aquell dit testament esser duhyt e menat a

deguda execucio, etc.

Presents foren per testimonis a la publicacio

del dit testament, pregats e per lo dit testador

cridats: lo venerable mossen Jaume Guerola, preveré,

beneficiat en la Seu de Valencia e en Thomas

de Lesina, scuder, e Salvador Saranyena, studiant,

habitadors de la ciutat de Valencia, los quals

per mi, dit notari, foren Ínterrogats los dits

testimonis si conexien lo dit testador, e tots

dixeren e respongueren que si, que molt bé coneixen

lo dit testador, e lo dit testador dix conexia

molt bé los dits testimonis. E yo, dit notari,

conech molt bé lo dit testador, e aquell a mi,

etc.

Pro Publicacione.

En apres, vint del mes de mar g del any MDXIIII,

que eren contats tres dies apres mort del dit testador en la

casa hon lo dit defunt solia star e habitar, la qual tenia prop

lo carrer de la Fariña, a instancia e requesta deis venerables

mossen Pere Capdevila e de mossen Nofre Botella, preveres, marme

sors en lo present testament e lo dit mossen Nofre en hun codicil

rebut per lo mateix notari el XVI del mes de janer del dit any,

fonch publicat lo damunt testament, de la primera linea fins

a la derera inclusive, e lest e publicat lo dit testament, los

dits mossen Pere Capdevila e Nofre Botella, dixeren que acceptaven

la dita marmesoria per honor de Nostre Senyor Oeu e del dit

defunt ab benefici de inventari.

Presents foren per testimonis a la publicacio

del dit testament los venerables mosen Johan Cebria e mosen

Matheu Aleu, preveres, habitadors de la ciutat de Valencia.
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III

1.514, Ma rzo , 18 A . R . V . Protocolo 336.

fo 1 .2 b ¿8

VALENCIA

/ / D i e intitulata XVIII mensis m a r c i i

rinno a Nativitate Domini MDXIIII//

Cum ob doli maculam evitandam omnemque

fraudis suspiccionem tol.lendam et removendam heredes

manumissores ac bonorum defunctorum detentores ne

lapsu temporis «el alias bona eorumva 1 eant deperiri,

occultari seu alias alienari teneantur faceré et

conficere inventarium, repertorium, caputbreve et

memoriale de bonis eorundem. Idcirco , Nos Petrus

Capdevila et Onofrius Botella, presbiteri, benefi-

ciati in Sede Valen cíe uti manumissores et executo-

res ultimi testamenti venerabilis PETRI CASTELL,

quondam, presbiteri, prout consta de dicta manumis-

soria ultimo ipsius testamento, recepto per nota-

rium infrascriptum sub die intitulata duodécima men

sis aprilis auno MDXII, et per eiusdem notarium pu-

blicato sub die XX mensis marcii anni presentis et

etiam constat de dicta manusoria predicti Onofri

Botella cum codicillo recepto per notarium infras

criptum, sub die intitulata XVI mensis januarii anno

a Nativitate Domini MDXIIII et per eundem notarium

publicato sub die intitulata XVIII mensis marcii

anno MDXIIII, signo Sánete ac venerande Crucis pre-

unte secundum Deum et veram fidem, facimus inventa

rium, repertorium, caput breve et momoriale de bonis

ómnibus et juribus que invenía US fore ac pertinere

dicto de fu neto, que quidem bona sunt que secuuntur:

PRIMO: En la cambra de la Casa h o n _}_2.--k!--lí----

mori foren atrobats los bens seguents:

Primo: una clocha de drap negre nova

de vintidosé de sort.
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ítem: altra clocha de stamenya vella.

Ítem: una altra clocha mig usada,

ítem: dos gipons de fustani negres.

ítem, a 11 r e gipon de fustani tenat.

ítem: altre gipo de drap vermell.

ítem: dos muges de drap negre.

ítem: tres sobrepellices, los dos

de Olanda e 1 ' altre de drap de

casa.

ítem: altre sobrepelis vell de lens.

ítem: hun breviari nou.

ítem: altre breviari vell.

ítem: hun monocort.

ítem: unes calges del dit d.efunt,

b 1 a v e s .

ítem: hun misal nou del bisbat de

Valencia.

ítem: un baret doble del mort, bo.

ítem: hun barret de grana ab galteres

per a de nit.

ítem: hun altre monocort.

ítem: una spasa bona guarnida,

ítem, una daga.

ítem: hun sayo de drap burell.

ítem: dos parells de c, a b a t e s .

ítem: hun lit ab cinch posts e sos

perges .

ítem: dos matalaf bons de lana castellan

ítem: dos coxin. s de mig fluxell.

ítem: hun cortinatge de f i 1 de casa

ab quatre cortines ab ses tüuallo

les rexat.

ítem: hun devanta del lit, de lí.

ítem: hun parell de 1 e n c, o 1 s nous.

ítem: un altre parell de lengols

v e 1 1 s .

ítem: una Placada r a r d a d .i b o n .i .

ítem: hun cobertor vell.

[ t i' m : hun c o f r f u :. .i I .
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ítem: hun altre cofre usat.

ítem: hun mig cofre usat.

ítem: huna caixa de dos caixons,

bo.

ítem: una stora de junchs en la paret

pintada,

ítem: una caldereta de leutó de Tots

Sants ab hun salxaset.

ítem: hun artibanch sense caixons.

ítem: dos veroniques en post, la una de

Nostre Senyor, e l'altra de Nostra

Dona.

ÍTEM: En la curTya foren atrobats los bens

seguents:

Primo: dos ferros de cuynar.

ítem: hun foguer de cuynar.

ítem: una paella e una giradora.

ítem: una caldera de dos canters.

ítem: una coxa d'aram de teñir foch.

ítem: hun banch vell.

ítem: dos gerretes de teñir aygua

en la cuyna.

ítem: tres langes ab sos ferros,

ítem: unes graelles.

ítem: una taula de menjar ab sos

p e t g e s .

ÍTEM E.£_l_£_£££J^d_££i foren atrobats los bens

s e.g u e n t s :

Primo: una cortina de pinzell, ab la

historia de la Asumsio de la

Verge Maria.

ítem: quatre canters de térra,

ítem: foren atrobats dins una caixa

quatorze ducats en o r .

ítem: mes cintihuyt reals nous d'argent

valencians.

ítem: dos cadires de costelles.

ítem: Una caixa gran de Barcelona molt

bona, ab una tanquadura molt bona.

ítem: hun poal de fustaen la peu ab sa

corda.
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Protesten los dits marmesors que

si mes bens se mostrarían de la dita herencia

e marmesoria que aquells puixen enadir e ajustar

al dit inventari.

Les quals coses foren fetes en Valencia

a dihuyt dis del mes de marc. del any mil e cinch-

cents e quatorze.

Presents foren per testimonis a les

dites coses los venerables mossen Johan Cebriá

e mossen Matheu Aleu, preveres, habitadors de

la ciutat de Valencia.

Post hec vero die institulata vicésima

mensis marcii anno a Nativitate Domini MDXIIII

los dits mossen Pere Capdevila, en lo dit nom

de marmesor, e la dita Na Ysabet Ferrer, vidua,

hereua qui dessus continuant fan inventari coi

los fos arribat a noticia que y havia mes bens

de la dita herencia eo marmesoria, feren inventari

deis bens seguents:

Primo: hun h_orgue, lo qual dit defunt

tenia vivint aquell, lo qual dit orguenet huy

sta en poder de la senyora muller del senyor

Don Gaspar de Ribelles, lo qual orguenet lo dit

defunt per que molts amichs lo y manlevaven e

lo y guastaven.

Protesten los sobre dits que si per

negun temps alguns altres bens mostraran de la

dita herencia o marmesoria, que aquells puixen

enadir e ajustar al dit inventari, les quals

coses foren fetes en Valencia, a vint del mes

de marc. del any mil cinchcents e quatorze.

Senyals de nosaltres Pere Capdevila,

preveré, marmesor qui desús, e de Na Ysabel Ferrer,

vidua, hereua, qui desús, qui les dites coses

loam e otorgam e aferman.

Presents foren per tert ¡monis los

venerables mossen Johan Cebriá e mossen Matheu

Aleu, preveres, habitadors de la ciutat de Valencia.

21 271



*

M
ú
s
i
c
a

t
r
o
b
a
d
a

a
P
o
r
g
u
e

de
V
i
l
a
f
a
.
é
s



(5) Ibañez Peña, Maria Jesús, "El órgano de Berlanga

de Duero" p. 135 de la revista "Celtiberia" n?

34, 1984-
(6) Faus, P.Jesús. Orgwes ^el País Valencia" ,

n? IV. Orgue de l'església del Temple de Valencia.

Feb.rer de 1980. (ACAO).

(7) Ibañez Peña, op. cit. págs. 126 y ss.

(8) Ib. pág. 135. Calahorra, Pedro. "Gran Enciclo

pedia Aragonesa",vol.XI,págs. 2979-80.

BREU APORTACIO NOVA A L1HISTORIAL MUSICAL DE

LA PARROQUIA DE SANT MARTÍ DE VALENCIA

La parroquia de Sant Martí de Valencia

és -com deuen conéixer els nostres lectors- una

de les mes importants de la ciutat, i tingué

una trajectória musical remarcable que estudia

en profunditat Fernando Pingarrón Seco amb la

seriositat que el caracteritza, i que dona a

conéixer en aquesta mateixa revista a través

deis n^s. 2/3 (número doble)., corresponents

a abril-setembre de 1982. Pero el treball ais

nostres arxius sempre provoca sorpreses i és

quasi impossible donar un tema per conclós. El

mateix F.Pingargón dona a conéixer el testament

de 1'organista Sebastián Chaler en el n^ 4, i

ara apareix un altre document referent a la música

en la parroquia de Sant Martí de Valencia que

aclareix nous detalls sobre la capella de música.

El document inédit que donem a conéixer

en aquesta ocasió fa referencia a la jubilació

del seu mestre de capella Luís López, i duu la

data de 1755. Hi apareixen els noms de distints

components d'aquesta agrupado musical -la qual
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cosa sempre és enriquidor.a per a la nostra

historia-, així com alguns detalls del seu funciona-

ment, per a la qual cosa remetem el lector interes-

sat al num. I de la secció DOCUMENTA d'aquest

mateix número.

Jesús Villalmanzo.

PERE CASTELL, ORGANISTA DE LA SEU DE VALENCIA

(14 7-1514)

Segons l'estat actual de les investiga-

cions histórico musicológiques, el beneficiari

de la Catedral de Valencia, Pere Castell, apareix

com 1'organista mes antic conegut de 1'esmentat

temple metropolita.

Un estudi sistemátic deis seus fons

arxivistics faria sens dubte apare'ixer d'altres

noms de major antiguitat. Pero no seria fácil

-i en aixó pot raure la importancia d1 aquesta

aportado- trobar un altre organista d'aquesta

época amb tants de detalle com el present.

A nivell de la Regió Valenciana ens

és conégut un organista de data anterior: Alfonso

Fernández, "sonador e mestre d'orguens" de Vila

-Real (1417) (1), i estrictament contemporanis

d'ell tenim el nom d'uns altres dos: Pedro Juan

Soler, també de Vila-Real, "mestre de sonar les

orguens de la vila" (2), i Lorenc Frígola (1508)

TW.
A partir de mitjans del segle XVI

son ja molfeés les viles que documentalment acrediten

1'existencia d'organistes exercint llur activitat

a les esglésies parroquials seues, cas de^Cullera,

Borriana, Morella, Manises, etc. (4).

El nom i activitat del nostre organista

ens ha aplegat a trevés de distints documents
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notaríais, redactats ja al final de la seua vida.

Es tracta de dos testaments, tres codicils i 1'inven-

tari i subhasta deis seus béns. (5)

El primer testament el dicta el dia

29 de novembre de 1507, possiblement per causa

d'una greu malaltia, de la qual eixí finalment.

El dia 26 de desembre del mateix any

atorga el seu primer codicil, que és interessant

per a la nostra tasca, car en ell és on se' 1 cita

com a organista:"Pere Castell, preveré, sonador

deis orguens de la Seu de Valencia..." (6)

El segon i darrer testament fou dictat

el 12 d'abril de 1512, al qual seguiren uns al tres

dos codicils: el 12 d'octubre de 1513 i el 16

de gener de 1514.

El seu óbit acorregué finalment el

dia 17 de marc de 1514, després d'una llarga malaltia

el nom de la qual fins i tot 'anomena: la "ploxexia".

Unes altres dades biográfiques que

ens aporten aquests documents son. era titolar

del benefici de Santa María Magdalena, institu'it

en una capella de la Catedral Valenciana; la seua

vivenda es trobava al popular carrer de la Fariña,

a prop de l'Almudí; el seu soterrament es dugué

a terme dins la capella que els beneficiaris de

1'esmentada Catedral destinaven a tal fi.

Els dos darrers anys de la seua vida

degueren ser molt dolents, per causa d'una llarga

malaltia que, a mes de minar la seua salut acaba

amb gran part deis seus estalvis fins al punt

que, mentre en el seu segon testament reserva

40 lliures per a celebració de misses després

de la seua mort, en el codicil que segueix rebaixa

la quantitat a només 15 lliures, i diu: "pues

ahora no tengo tantos bienes como tenía entonces".

El fet de recordar-se de la seua serventa

-N'Aulária Balnesper a augmentar-li la deixa, indica

també les moltes cuites que degué dispensar-li

en aquests moments de desgracia.

Mes interessants, sobretot des del

punt de vista musical, resulten els altres dos
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documents que segueixen a la seua mort: 1'inventari

deis seus béns i la pública Subhasta llur (8)..

El primer es redacta el día 20 de marc de 1514

i els dies 22 i 29 deis mateixos mes i any s'efectúa

la citada venda a la placa de la Seu, lloc tradicio

nal durant segles per a tais transaccions, cosa

que confirma encara mes la penuria en qué es queda

per la llarga i penosa malaltia, que calgué executar

per tal de poder atendré amb 1'import les deixes

i obligacions que encomanava en les seues ultimes

voluntats.

La casa on vivia era mes alna senzilla,

i comptava amb tres peces: cambra, cuina i menjador.

El seu aixoVar era també modest, tant en robes

com en atuells doméstics. Basta repassar 1'inventari

per a fer-se una idea exavta del que hem dit.

No devia tindre grans inquietuds literáries ni

intel.lectuals, car només apareixen dos llibres,

que es poden reduir a un: un breviari usat i un

altre de mes nou.

Com a cas curios hom cita entre els

seus béns una espasa i una daga. Pero mes curios

encara reculta el fet que fóra un altre clergue

qui es queda amb aqüestes dues peces ofensives

a la pública subhasta. ¡I aixó que faltaven encara

tres segles justos per a la Guerra de la Independén-

dia i els seus capellans guerrillers...¡

I apleguem al objectes musicals que

apareixen a 1'Inventari: dos monocordis -un vell

i un altre de quasi nou- i un orgue.

Al primer testament ja s'ordenava

la venda d'un monocordi i que s1 empleara el seu

import en misses. A les Subhastes fou venut per

50 sous el nou, car el vell no arriba a tindre

comprador.

Mes curios és el que acorregué amb

1'orgue de la seua propietat. En redactar-se 1'Inven-

tari , no se l'inclogué a la llista. Dos dies després

arriba la noticia ais seus marmessors de 1'existencia

d'un "organet" propietat del difunt beneficiat

que es troba a casa de la "senyora muller del
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senyor Don Gaspar de Ribelles lo qual organet

lo dit defunt perqué molts amichs lo y manlevaven

e lo y gastaven".

Aquesta dada ens posa possiblement

en la pista d'un nou lloc de tertulies literáries

i musicals, fins ara desconegut. Es un fenómen

corrent a aquesta época, i coneixem algunes tertulies

nobiliáries burgeses contemporánies, com les de

Mercader i Fenollar.

Pareix ser que era una dona 1'animadora:

Doña Isabel Valero de Ribelles, casada amb Don Gaspar

de Ribelles i Montagut, IX senyor de 1'Alcudia

i Resalany i de Doña Elvira de Ribelles, señora

d'Alcántara del Xúquer. En fundar sa mare uun

hereuatge a favor de 1'esmentat Gaspar, hom li

imposá I1 obligado de canvi de cognoms, arran

de la qual cosa i a partir d'aleshores s' anomená

Gaspar de Ribelles, olim de Vilanova.

Es casa al seu torn amb Isabel Valero,

del qual matrimoni nasqueren quatre filis i dues

filies. Don Gaspar morí en 1519 i li sobrevisqué

Doña Isabel fins el 19 d1 abril de 1527, i tots

els dos foren enterrats a la Capella familiar que

tenien al Convent de Sant Francesc de Valencia.

El nostre beneficiat pot ser un deis

participants d'aquesta tertúlis musical, en aquesta

trascendental época de transició de I1Edad Mitjana

al Renaixement, que prepararen la florida musical

que una anys mes tard esclatará a Valencia amb

la brillant cort deis Ducs de Calabria (1526-1550).

Dissortadament, agó no ho arriba a

conéixer el nostre clergue, igual que com a organis

ta ja no pogué manejar el "nuevo órgano mayor"

de qué ens parla SANCHIS SIVERA (9), que just

en aquestoa anys de la seua malaltia i mort s'estava

construint a la nostra Catedral, i que tant contri

buirá a la definitifa esplendor musical de la

citada seu i que perdurará fins ben entrat el

nostre segle XX.

En resum. Pere Castell desenvolupá

la seua activitat musical -com a organista de
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la Catedral i com a animador d'una tertulia musical

a casa deis Ribelles- en el darrer quart del segle

XV i primers anys del segle XVI. Fou un senzill

personatge eclesiástic, pertanyent al baix clergat

que, si bé no vivia en la miseria, disposava d'uns

recursos molt limitats, cosa que es nota ais seus

Testaments i Codicils i, finalment, ais seus Inventa-

ris i Subhaste, i havent de vendré públicament

els seus béns escassos per tal de. poder fer front

a les seues deixes testamentarles, les quals ja

havien estat rebaixades a mes de la meitat, sens

dubte a les despeses extraordináries a les qué

degué fer front per la seua llarga i penosa malaltia

de "ploxexia".

JESÚS VILLALMANZO.

Arxiu del Regne de Valencia.

En apéndix documental reproduim el

segon Testament i 1'Inventari del seus béns.

NOTES

(1) ORGUES DEL PAÍS VALENCIA, n2 7, pág. 13.

(2) ídem, pág. 14.

(3) ORGUES DEL PAÍS VALENCIA, n? XIII-XIV,pág.6

(4) ORGUES DEL PAÍS VALENCIA, n2 XXV,III,VI,XV.

(5) A.R.V.: Protocols, 331, any 1507, novembre,29;

Protocol 332,any 1507, desembre 26;

Protocol 334, any 1512, abril, 12;

Protocol 335, any 1513, octubre, 12;

Protocol 336, any 1514, gener, 16;

Protocol 336, any 1514, marg, 18;

Protocol 336, any 1514,marg 22 i 29:

(6) A.R.V.: Protocol 332,desembre 26.
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(7) A.R.V.: Protocol 336, any 1514, marc, 18.

(8) A.R.V.: Protocol 336, any 1514, marg, 22 i 29.

(9) SANCHIS SIVERA, José: La Catedral de Valencia

(1900), reproduit al n^ VIII deis ORGUES DEL

PAÍS VALENCIA (1980).

CURSOS MONOGRAFICS

Es evident que 1'orgue; a Espanya,

es troba actualment en un moment de recuperació

i desenvolupament que mostra una perspectiva

realment esperangadora per a tots aquells que

d'una manera o altra hi estem vinculats, la qual

cosa queda reflectida en 1'auge de cursos mes

o menys especialitzats en els quals, bé com a

protagonista o ensems a d'altres instruments,

apareix 1'orgue com una possibilitat mes (desgracia-

dament- encara molt desconeguda) d1expressió musical.

Entre els cursos i festivals d1orgue

ja clássics, cal destacar el dirigit per Montserrat

Torrent dins del XXVII Curs Universitari Internacio

nal de Música Espanyola celebrat a Sant Jaume

de Compostela durant el mes d'agost. Hi poguérem

gaudir d'un magnífic orgue del segle XVIII (cons-

truit per Alberto de la Peña i restaurat en 1973

per Grenzing) de clara sonoritar i enérgica llengüe-

teria, situat a l'Església del Convent de Sant

Pelai. Aixó, junt a la imaginació i profunditat

de les análisis de les obres, així com 1'Amplia

documentado sobre estils i compositors duta

a terme per M. Torrent,dona con a resultat un

interessant . éstímul vers la comprensió de la

música espanyola deis segles XVI, XVII i XVIII.

Cree convenient de puntualitzar que, en principi,

aquest curs inclou dins el seu programa, obres

deis segles XIX i XX pero que, per causa del

lamentable estat de l'únic orgue disponible per

a la literatura d1aquesta época (per no parlar

del polémic tema de 1'orgue de la Catedral),
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no fou possible de dur-les a terme.

Al llarg d'enguany son uns quants

els cursets no menys importants que han tingut

lloc per tota la geografía espanyola, com el

de Salamanca del 2 al 13 d'agost, igualment realit-

zat per Montserrat Torrent ensems amb 1'organista

suís Guy Bovet en qué s1 estudiaren obres de

A. de Cabezón, F.Correa de Arauxo, J.Jiménez,

P.Bruna, G.Menalt, J.Baseya i J.Cabanilles; el

de Torredembarra-Montblanc, el de Daroca, Castelló

d'Ampúries, Tierra de Campos (Paredes de Nava

etc. ) i Medina de Rioseco; el de Sazn Sebastián

sobre l'orgue simfónic i per últim els dos celebrats

a Badalona, el primer d'ells dirigit per M.Guyard

dedicat a la música del barroc francés, i el

segon realitzat per Cristina G.Benegas sobre

el Clavierübung-Dritter Teil (Dogma) de J.S.

Bach. Finalment cal afegir que el curs que estava

programat dins del XXXIII Festival Internacional

de Música i Dansa celebrat a Granada del 19 de

juny al 7 de juliol i que, a carree de Ramón

G. de Amezua, tractaria (com en anys anteriors)

sobre la mecánica de l'orgiie, la seua historia

i evolució, a 1'últim moment queda suspés.

D'alguns d'aquests cursets tindrem

ocasió de parlar-ne, mes detalladament, en propers

articles, per tal de posar en aquest moment especial

insistencia en un nou Festival Internacional

d' Orgue que durant el mes d'octubre s' ha celebrat

a Lleó i concretament a la seua magnífica catedral.

En la primera edició, aquest festival té com

a idea fonamental la creació d'un nou orgue en

aquella seu. Encara que m'és realment difícil

de redactar en poques línies l'ambient que envolta

a . tot un seguit d'actes, concerts, exposicions

i conferencies ens els quals l'orgue figura con

a únic protagonista, tractaré de la manera mes

breu possible, amb el programa en ma, d1 exposar

les principáis activitats realitzades.

Amb un comité d'organització presidit

peí mateix batle de l'Ajuntament de Lleó i tretze

vocals, el festival fou inaugurat amb un concert-
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conferencia (a carree del Dr.P. Samuel Rubio)

realitzat peí trompetista J.M§. Ortí junt amb

el catedrátic d'orgue del Conservatori d'Alacant

Adolfo Gutiérrez Viejo. Entre les personalitats

invitades al Festival es trobaven set Mestres

Organers de distintes nacionalitats (Blancafort

d'Espanya, Graaf d'Holanda, Grenzing, Jann i

Kleis d'Alemanya, Mathis de Su'issa i Marcussen

-que no pogué assistir-hi de Dinamarca),que mantin-

gueren una ponencia-entrevista per a discutir

els avantprojectes aue cada un d'ells presenta

per a la construcció del nou orgue. Llur presencia

queda ben palesa a l'exposició fotográfica deis

órguens per ells construíts, realitzada al claustro

de la catedral.

Igualment foren invitats els actuáis

catedrátics d'orgue deis conservatoris de Sevilla,

Madrid, San Sebastián, Málaga, Alacant, Barcelona

i Valencia, que, junt a representants de distintes

institucions oficiáis, formaren el Comité d'Asseso-

rament per a la construcció de 1'orgue.

Durant el festival s'oferí un total

de set concerts, distints audiovisuals i fou

completat per un curs monográfic sobre la interpre-

tació de la música de J.S.Bach des de la perspectiva

de la retorica musical del Barroc, dirigít peí
Prof. Dr. Hubert Meister de München. Aquest curs.d'-

una setmana de durada, consta d'una dotació de

10 beques per a cadascún deis nivells establerts

(mitjá i superior), les quals no s'arriba a comple

tar per manca -estranyament- de demandes. El

Prof. Dr. Huber Meister oferí una interessantíssima

perspectiva (no sois per 1'originalitat de les

seues idees, sino també per la seua meticulosa

análisi técnico-musical de les obres que hi poguérem

treballar) de cara a properes edicions del festival

a les quals esperem que siga el mateix Dr. Meister

qui continué la labor per ell iniciada, si és

possible encara amb major profunditat i mes temps.

Ignasi Ribas Taléns
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DI SPOSK20_DELS_JOCS_OE_L¿ORGUE_DE_V_IL AFAMES

ORGUE_ MAJOR

MA ESQUERRA í^_2ü£Iñ_

Címbala4h.

Clarín en 153

Lleno 4 h.

Bajoncillo

Ciarán 3 h.

Ironpa Real

153 y 1 9 ^

Na¿ ardo en 1 75

Quincena

Nazardoen 15 3

Docena

Nazardoen 12?

Octava-

Violón

Flautado

Violón

Címbala3h

Lleno 4 h.

Quincena y

22?(Naz.?)

Octava

93

Clarín claro

Cimbala4h.

Clarín de taupaña

L 1 e n o 4 h .

Trompa Real

Ciaron 3 h.

■ Irompa Nagna

1 53 y 193

Fl.travesera II

Quincena

Corneta Magna 6 h.

Docena

Nazardoenl55

Octava

Violón

Flautado

(Violines en Arca de Ecos)

Violón

Cimbala 3 h.

Lleno 4 L

Corneta inglesa

Quincenayl93

22? (Naz.?)

Octava

10 Contras.

Dos t. de kl notas
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