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EDITORIAL

Diversos son els trebaUs que es presenten

en aquest número, des de 1 'habitual estudi historie

amb la nostra no menys habitúa] aportació de. documenta-

ció inédita obre orgues que desgraciadament ja no

exLst:eixen, flns a treballs can el de la capcalera

que fi?""i referencia a orgues deis quals feliernent

dispos;-: ■ pero sobre els qué i'aportació documental

histor j. no és tan abundant com en altres ocasions.

Les activitats organístiques a la nostra regió

es mantenen a ba.stañt bon ritme, i en destaquen per

La continuitat periódica les audicions deis dissabtes

a les sis de la vesprada a l'orgue "Cabanilles" de

l'església de la Companyia de Jesús, a Valencia.

Per aquerbea tribuna han passat durant el primer trimes

tre els organistes Joan Bta. Renart, Vicent Ros,

Ferran Jericó, Vicenta Elena Barrachina, Albino Martí

nez, Rodrigo Madrid i Ignasi Ribas. Convé destacar

els aspectes monografics d'algunes d'aqüestes audicions,

com "La música per a orgue del segle XIX el 12-1-85

i "La música, per a orgue a la segona meitat del segle

XVIH" el 19-1-85, per V. Ros; "La música anglesa

per- a orgue deis segles XVI al XVIIF el 2-2-85,

per I. Ribas; i "Música per a orgue de La dinastia

Bach" el 9-2-85, per F. Jericó, com també la col. Labora

do en distintes ocasions del flautista Joan Josep

Tornero, la violoncel.lista Asumpta Tarrassó i els

violins Adolf Giménez i Joan Lluís Martínez, tot

i que va meréixer especial menció el concert del

3O-3-85 dedicat a J.S. Bach i J.F. Haendel peí Collegium

Musicun de Valencia dirigit peí violinista adés

citat Joan Huís Martínez, amb I. Ribas al clavecí

i a l'orgue.



Dins els cicles quaresimls que tant es van

afermant cal destacar en primer lloc l'organitzat

per cinqué any consecutiu per ACAO, en aquesta nova

edició en col.laborado -com a les dues primeres-

amb el Conservatori Superior de Música de Valencia,

i en el qual col.laboraren els organistes Rodrigo

Madrid, Juli A. Longares, Vicent Ferrer, Ferran Jericó,

Ignasi Ribas i Albino Martínez, la xifra total ha

estat de sis, un per cada intérpret, pero ha comptat

per primera vegada amb la col.laboració d'altres

instruments, la flauta a carree de Joan Josep Tornero

i el viola a carree d'Adolf Giménez. Aquest important

cicle ha estat el motor d'altres encetats a la seua

imatge, com ja comentarem l'any passat.

EL d'Agres, celebrat l'any passat durant els

diumenges quaresmals, no s'ha pogut repetir en aquesta

Quaresma per trobar-se el santuari en obres, pero

sí que s'ha celebrat l'iniciat també l'any passat

per la Confraria de la Santíssima Sang de LLíria,

que enguany ha estat a carree deis organistes F.

Jericó, A. Martínez i J.A.Longares. Dos cicles nous

s'han iniciat a mes enguany amb característiques

molt semblants: el de Banyeres, a carree de I. Ribas,

V. Ferrer i F. Jericó, i el mes llarg d'Alcoi a carree

d'aquests mateixos organistes, a mes de Miquel Bemal

i Ripoll, Francesc Amaya i Martínez i Vicent Ribes

i Palmero, com també el concert extraordinari celebrat

el matí de divendres sant a carree de V. Ros.

Amb tot, el que s1espera amb major expectació

és la preparació de l'obra integral per a orgue de

Bach per a la propera tardor, de qué donarem complida

referencia al seu mcraent.

També mereix especial referencia la. producció

discográfica organística que, iniciada amb el disc

que comentávem al número anterior "Orgues i organistes

valericians", tingué la continuació en el doble disc

"Música barroca a Sueca", on es recullen obres polifóni-

ques, "a cappella" de Nicasi Sorita i Joan Bta. Comes,



can també la producció organística de Vicent Hervás,

que consta de dos tientos (un de ma. dreta i un altra

de ma esquerra) així can breus agrupacions de versos

en distints tons, i que és tot el que hom ha pogut

trobar d'aquest organista mort el 1745- La part d'orgue

ocupa quelcom mes que la cara d'un deis dos discs.

i és interpretada peí que subscriu aqüestes linies

ais orgues de la Parroquial del Sant Ángel Custodi

de Valencia, instrument construit per Gabriel Blancafort

el 1977, i ais orgues histories d'Almoradí, Banyeres

i el castell de Todolella.

Acaba d'eixir un disc d'orgue i trompeta que

comenta al treball de Banyeres I. Ribas, i n'hi ha

d'altres en preparado deis quals ^ parlarem mes

endavant,

Si bé hem enumerat un seguit d'activitats que

denoten el progressiu augment de 1'interés per 1'orgue

a la riostra regió, cosa que ens comporta ais qui

el promovem i el vivim de prop no pocs sacrificis

de tot tipus, no podem derxar de reflectir algún

fet detestable, sobretot quan no és produit per gent

ignorant i prové d'un país con Franca, tant preparat

en el camp organístic. Estic referint-me concretament

a la versió de la Passió segons sant Joan de J.S. Bach

que ens oferí al teatre Principal de Valencia 1'Orques

tra i Cor de la Sorbona i en qué el continu es reaützá

en un orgue electronic de pésima qualitat.

Hem bregat perqué acó no succeesca a Valencia,

car ja disposem de mitja dotzena de clavecins i dos

orgues portatils de cinc jocs i mig, construits per

Gabriel Blancafort per tal de poder fer els continus

anib instruments reals i de qualitat. És una Hástima

que aquesta labor es veja entrebancada per una agrupacio

musical francesa, que a mes ostenta l'honrós i ben

guanyat prestigi de la Sorbona, en promoure tais

desgavells que no afavoreixen gens la música, ni

el bon nom organístic de Franca, ni el que amb tant

d'esforc están creant al nostre país. Des d1aqüestes



modestes pagines faig un toe d'atenció a les diferents

associacions organistiques franceses, les publicacions

de les quals, sertipre tan interessants, procurem seguir

amb el máxim d'interés, perqué guaiten a fi que no

es produesquen aquests fets.

V. Ros.

President d'ACAO.

Ángel másic de 1'ermita de Belem a Hiétor (Albacete)



L1ORGUE DE BANYERES

Hicara que son conscients que amb aquest treball

eixim lleugerament de la linia que fins ara aquesta

revista havia tracat, és a dir, oferir estudis sobre

orgues de la regió construits exclusivament pensant

en les característiques propies de les esglésies

a qué anaven destinats, hem cregut convenient dedicar

la capcalera d1aquest número a 1'actual orgue que

posseeix la parroquia de la Nostra Senyora de la

Misericordia de Banyeres (Alacant), instrument procedent

del Santuari de Ntra. Señora del Henar de Cuéllar

(Segovia) i que ha vingut a reemplacar 1'orgue que

es perdé durant la passada guerra civil espanyola.

Per causa de la crema i de la desaparició deis

arxius municipal, parroquial, etc., no teram constancia

documental deis instruments que precediren 1'actual

orgue de Banyeres, ni tampoc de l'activitat musical

i organística d'aquesta població. L1 única referencia

que en tenim ens arriba a través d'un document que

publicarem al proper número d'aquesta revista, dedicat

a Alzira, i peí qual sabem que 1'orgue construít

per Verguero per a Alzira fou reparat el 1777 per

l'orguener Manuel Alcover "Veí de Banyeres". No descar-

tem la possibilitat que en posteriors treballs que

dedicarem a altres poblacions apareixeran referéncies

documentáis ais orgues o a algún músic organista

o mestre de capella de Banyeres.

L'instrument que ens ocupa en aquest moment

í'ou construit el 1827 segons consta a la inscripció

que apareix al seu secret i que diu textualment:

"Hyzo este órgano Josef Ruiz Maestro Organero

en Burgos Maestro de la Santa Iglesia siendo administra

dor del Santuario de San Miguel de Cuellar año 1827".

Peí llibre de ccmptes d'aquell santuari que

data, des de l'any 1794, fol. 364 r. hi ha una partida

de l'any 1827 que diu:

"Órgano.- It. lo son (data) diez mil seiscientos



y noventa y dos rs. que costó el órgano caja para

él, todo nuevo, y demás según recibo n^ 18".

També, al foli 371 r. del mateix llibre de

comptes i referent a l'any 1828 apareix la nota següent:

"Lo son (data) mil ochenta y seis rs. y diez

y siete mrs. pagados a Luis Benavides de esta vecindad,

maestro dorador por pintar y dorar la caixa del órgano

y otras cosas con licencia del Tribunal según recibo

n9 10".

Igualment, a la part extema del secret, llevada

la tapadora del moble exterior, apareix un paper

apegat que diu:

"El Organero D. Bernardo Barona, vecino de

la ciudad de Palencia arregló los fuelles de este

órgano, sacó todos los caños de él y después de limpiar

les y quedarles como nuevos los afinó siendo Administra

dor y Capellán del Santuario D. Gregorio Garcia Sacris

tán, párroco de Vilorio. Mes de octubre de 1899"■
La disposició deis jocs d'aquest orgue és la

següent:

Ma esquerra Ma dreta

Bajoncillo ~ Clarín

Diez y novena Quincena

Quincena Docena

Octava Octava

Violón Violón

Flautado de seis y medio Flautado de 13

Lh teclat de 49 notes: de Do 1 a Do 5

8 contres de transmisió.

Hi havia previst un joc mes que no arriba a

col • locar-s'hi. Mes tard fou reparat i afinat per

distints orgueners ccm Eh Pedro Araujo el setembre

de 1926 y N'Enrique Morentin en ser instal lat en

1'actual ubicació dalt la porta principal de la parro

quia el 1983-
Des d'aleshores aquest instrument ha suposat

una revitalització de l'activitat musical tant dins

com fora de la liturgia, com també un important element



ais cicles musicals que s'hi celebren, bé com a solista

o can a acompanyant d'altres instruments. Cal destacar

principalment la presencia d'aquest instrunent a

les recents produccions discografiques organístiques

valencianes, sobretot la mes recent en la qual l'orgue

de Banyeres, en mans de Vicent Ros, se'ns presenta

juntament amb el trompetista Vicent Campos en una

breu, pero insteressant mostra del barroc europeu.

Resulta vertaderament atractívola la distribució

de les obres d'aquest L.P. que abasta des del barroc

anglés (H. Purcell i J. Stanley) fins l'italiá (A.
Valente, s. XVI, i G. Martini) tot passant per l'espan-

yol, representat por J. Bta. Cabanilles i el bilbaí
Joaquin Qxinaga; el flamenc amb Monsieur Babou i

l'alemany (F. Haendel, Franz Tunder i J. S. Bach).^
Junt a les excel • lents qualitats d1 aquesta gravado

a carree del técnic Josep LLuís Berenguer, convé

remarcar el disseny de portada de l'equip Alcalá-Cana

les. Aquest disc, patrocinat per la Fundació D. José
Valor Amorós, és el primer d'una nova serie dedicada

ais "Orgues de la >kriola" i en la qual esta previst

de continuar amb els orgues d'Alcoi, Gorga i Agres.

Ignasi Ribas i Taléns.

Subdirector de "Cabanilles".
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Aspecte de l'orgue de Banyeres (Alacant)



ORGUE DE LA REAL ESGLESIA DEL SALVADOR

LA REAL ESGLESIA DEL SALVADOR.

L'antiga parroquia del Santíssim Salvador de Valencia

posseeix una personalitat molt característica que la diferencia

clarament de les altres de la ciutat. Un deis trets específics
que conformen 1'esmentada personalitat el constitueix el fet

que el seu influx no es limita a 1'estricta área de la. seua

demarcació territorial, sino que s'extengué a tota la urbs,

a causa de la venerada imatge del Salvador que hi tenia la seua

seu i des d'antic era envoltada per pietoses llegendes que,

per cert, no resisteixen la crítica histórica mes elemental.

Apareix ja com a parroquia i sota 1'esmentada advocació

durant els primers dies de la Valencia cristiana, i així ens
ho confirma el mateixíssim Llibre del Repartiment (1). L1 histo
riador regnícola Beuter crea una gran confusió en parlar d'una

anterior parroquia al seu lloc, sota 1'advocació de sant Jordi

(2), per tal de donar, així, verosimilitud a la llegenda vinguda

del Salvador des de Beirut, per mar, i finalment riu Túria amunt

fins l'altura de la parroquia, l'any 1250, juí que per raons

pietoses ningú no replica fins a Teixidor (3).
En el lloc que avui ocupa l'església es trobava. ubicada

una mesquita a 1'época musulmana, la qual fou consagrada al.

ritus catolic en octubre de 1238, inmediatament després de 1'en

trada deis exércits cristians a Valencia.

Aviat deixa les seues reduides dimensions de mesquita

i el seu aspecte exterior de monument d'art musulma, i queda

d'aquesta primera reforma arquitectónica el campanar, que passa

per ser el mes antic y arcaic de la ciutat, de trets romanics ,

i que degué dur-se a efecte a fináis del segle XIII o principis

del XTV.

La següent gran reforma que patí el temple es realitzá

de 1538 a 1549, i que ha arribat en gran part fins a nosaltres,

car d1aquesta época és la seua actual estructura exterior, de

traca gbtica. Era I1 época del pontificat de sant Tomas de Villa-

nueva, i fou el mateix prelat qui amb les própies mans col.loca

la ja aleshores tinguda per miraculosa imatge a I1 altar major.



A partir d'aleshores, la devoció popular aquesta imatge s'escampa

mes i mes per la ciutat i pels pobles lirartrofs, per la qual

cosa aviat calgué engrandir mes el temple, incapaz d'acollir

el gran nombre de fideis que hi acudia en determinades dates.

De 1666 a I67O, a impulsos del venerable Domingo Sarrio,

predicador de gran esperit, i amb la. col.laborado del Consell

de la ciutat, es dugué a terme una altra nova reforma arquitectó

nica, que suposá, entre d'altres, el lluit barroc interior i

la fábrica del retaule major.

L'aspecte actual 1'adquirí en les obres que s'hi realit-

zaren entre 1826 i 1829, aquesta vegada en estil neoplássic,

referides sempre al seu interior. S'assembla a una gran ñau

sense creuer, en la qual criden l'atenció unes grans columnes

adossades, d'estucs jaspiats, coronades amb fennosos capitells

corintis sobre les qué corre un entaulament clitssic i coronat

tot per una volta de mig cañó amb llunetes.

En 1'esmentada volta, anys després, el pintor Vicente

Castelló executá cinc bells freses representant uns altres tants

quadres evangélics del cicle de la Passió.

Al fons del presbiteri es troba enquadrada a dins d'un

fomet la venerada esculptura del Santíssim Crist del Salvador,

impressionant talla medieval, executada en época imprecisa,

pero que vist el seu carácter d'estil de transició del románic

al gótic, podria ser da.tada entre fináis del segle XIII i les

acaballes del XIV. En el segle XV se li afegiren barba i cabelle

ra, amb qué se 11 dona una major verisme, a semblanca d'altres

crucifrxs miraculosos escampats por tota la península, com el

famosíssim de Burgos, emplacat en una espaiosa capella de la

seua portentosa catedral. Els esmentats additaments desaparegue-

ren fa vora de cinquanta anys, amb la qual cosa queda al desco-

bert tota la forca expressiva original de la imatge.

EL Salvador, ensems a la Mare de Déu deis Desemparats

han estat les mes venerades els darrers segles pels valencians,

i están totes les dues aureoladas de llegendes sobrenaturals(4).

Peí que fa a la del Salvador, assolí gran popularitat

a partir del segle XVI, que e's quan calgué engrandir el temple,

si bé será en el segle XVTI quan arribará a la seua máxima es
plendor i es mantindrá al llarg de tot el segle XVIII.
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EL gran vehicle i motor d'aquesta expansió el constituí

l'Arxiconfraria del Santíssim Crist del Salvador, erigida canóni-

cament el lóló, després de l'aprovació pontificia,, i de la

qual forma part alio mes granat de la societat valenciana. Adhuc

arriba a ser proclamada festa de precepte la diada patronal

a partir de 1Ó92. Només cal repassar els testaments d'aquests

segles per adonar-se inmediatament de l'arrelament que tenia

aquesta advocació.

Després de la Desamortització, el segon tere del segle

XIX, s'enceta la decadencia de la parroquia, per les raons ja

massa conegixles, amb qué minva mes i mes el nombre de sacerdots

adscrits al temple.

EL 1902 perd inclús el seu tradicional i secular rang

de Parroquia, en ser una de les afectades per l'arranjament

parroquial que aleshores s'opera, en traslladar algunes parro-

quies ubicades al centre urba envers la periferia, ja que el

veinat s'havia estés mes i mes per aqüestes zones. La del Salva

dor fou una d'elles i es trasllada a l'esglesia de Santa Monica,

a les vores del camí de Morvedre, que en altre temps fou convent

d'agustins recollits, fundació de l'arquebisbe Ribera. Allá

es traslladaren els seus clergues, aixovar i arxiu, i queda

la nostra església en situació de simple ajut de la de Sant

Esteve.

Poc de temps estigué en aquesta precaria situació, car

en estar adossada al llavors Seminari Conciliar del carrer de

Trinitaris, el seu superior d'aleshores i futur bisbe de Mallor

ca, en RLgobert Doménech Valls, aconseguí que fos habilitada

per a església extema de l'esmentat Seminari (1903), amb la

qual cosa les solemnitats litúrgiques cobraren de nou esplendor

a dintre els seus murs i, consegüentment, la vida musical hi

reverdí inmediatament.

EL Salvador va seguir sent testimoni de solemnials actes

eclesiastics fins el 1936, en qué grups incendiaris incontrolats

calaren foc en algunes esglésies, entre elles la nostra, i en

fou l'orgue una de les poques que desaparegueren totalment, de

manera que n'enmudiren per sempre els tubs i els registres

divuiteses.

Després de la guerra, el Eüsbat es féu carree de la

11



restauració de la Basílica. EL 1948 el Seminari es trasllada

a la seua nova seu de Monteada, amb la qual cosa la nostra antiga

parroquia, si bé continua celebrant-s'hi el cuite, lógicament

arrossega una vida decandida si la comparem amb els temps qué

hera tractat anteriorment.

De recent ha estat incoat expedient administratiu per

tal de ser declarada Monument Historie Artístic (5).

LA MDSICA A L'ESGLBSIA DEL SALVADOR

De bell nou cal lamentar la desapariciói d'aquest arxiu

parroquial, el qual ens hauria aportat abundants dades sobre

la vida musical d'aquesta esglesia.

Sens dubte ocupa un lloc destacat aquesta activitat ar

tística motivada per la preponderancia religiosa de qué gaudia

i les festes populars i multitudináries que s'hi desenvolupaven

amb freqüéncia, en especial al llarg de tot el període barroc

que coincidí amb el seu major apogeu.

El cuite litúrgic era celebrat diáriament amb gran so-

lemnitat, i arriba a comptar en els seus bons temps fins a 40

beneficiáis, cosa que comportava una activa vida de música sacra.

Indubtablement, ja en l'Edat Mitjana compta el Salvador

amb un orgue, igual que les altres parroquies valencianes de

qué tenim informació, el qual devia ser renovat una o varíes

vegades durant els segles XVI i XVII.

No sabem si fou organiste del Salvador Ramón Qrtells,

"sonador d'órguens", el qual, 1' 11 de setembre de 1416, ordena

en el seu testament, davant del notari Pere Ferrandis, que siga

enterrat al cementeri de la. nostra esglesia. (Vide doc. I).

Hem d1 esperar justament fins els inicis del segle XVIII

per saber amb exactitud quin tipus d'orgue acompanyava les so-

lemnitats religioses i qui fou el mestre orguener que el cons

truí.

EL 20 de febrer de 1701 s'autoritzaven dues escriptures

notarials davant l'escfivá José Fuentes (Vide docs. II i III),

corresponents a uns altres tants contractes per a la fabricació

d'un nou orgue.

EL primer es referia exclusivament a la caxxa de fusta

12



DOCUMENTA

índex de bocuments

I.- L1 organista Salvador Ramón Qrtells desitja ser

soterrat a 1'església del Salvador.

II.- Contráete entre la parroquia del Salvador i

el fuster LLuís Fuster per a la construcció de 1' orgue

de dita parroquia.

III.- Contráete entre 1'església del Salvador i l'orgue-

ner Berthomeu Artigues per a la construcció de 1'orgue

de dita església.

IV.- Inventar! deis béns de l'orguener Jaume Gil.

V.- Almoneda de l'orguener Jaime Gil.

13 273





ll-IX-1416

VALENCIA A.P.V. Prot.160 - Not. Pere Ferrandis

Testament de Ramón Ortells sonador de Orguens vehí de Valencia.

Elegesch la mi a sepultura en lo cimenteri de la iglesia parroquial

de Sant Salvador. Mana se le diguen 30 mises y lo que sobrará sia per

a redimir captius per anima sua y per orfenes a marydar.

II

20-11-1701 A.R.V.:Prot. 985 - Not.Joseph Fuentes
VALENCIA

//DIE XX MENSIS FEBRUARII ANNO A NATIVITATE DOMINI M D CC I //

Si a tots manifesta cossa corn nosaltres, lo reverent dotor Aureli

Falcó, preveré, rector de la illustre parrochial del Salvador de tot

lo mon de la present ciutat; lo egregi don Felip Lino de Castellví,

compte de Carlet; don Joseph Pallares, sindich protector y fabriquer

de dita ill-ustre parrochia; Carlos de Borja, major, notari; y Pau

Giner, menor, ciutadá, elects de dita illustre parrochia per a la

fabrica que se ha de fer del orgue de dita ysglesia parrochial, tenint

poder per a lo infrascrit, segons consta ab acte rebut per lo notari

infrascrit en tres de janer del any propasat mili setcents, de una,

y Luys Fuster, fuster, de altra, en e sobre la fabrica del orgue que

se ha de fer y fabricar en dita ysglesia parrochial en tot lo que

toque de fusta tan solament, en e per los capitols seguents:

I.- PRIMERAMENT: Es estat pactat, clos, avengut, transegit y con-

cordat per y entre les dites parts ad invicem et vigissim que lo dit

Fuster hacha y tinga obligagió de fer un orgue per a dita ysglesia
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en lo respectant a la fusta.

II.- ITTEH: Que el mestre que fara dita obra tinga obligació

de posar fusta castellana y de bon melis.

III.- ITTEM: Que dit mestre tinga obligagió de fer tota la obra

del modo que demostra la traza, perfil y planta, exceptant que la

planta de la dita caixa hacha de pasar paralela per a que es puixa

obrir y tancar uns bastiments que ha de fer dit mestre possant-los

en uns golfos levadisos.

11II .-ITTEM: Que dit mestre tinga obligagió de fer el sol, posant

nou bigues que hixquen desde dins a hon dispondrán los senyors elets,

en obligagió de traure-les set pams a fora del plom de la paret de

la ysglesia, o lo que siga menester, les quals hachen de estar de

pa'm y mig en pam y mig les unes de les altres, y que tinguen un pam

de ampie y mig de gruixa, mes que menys, pera poder carregar tota

la caixa, antipecho y cadireta sobre elles, y estes han de estar

traballades per los cantos, per a que es puixa asentar el sol de dalt

y de baix.

V.- ITTEM: Que tinga obligagió didt mestre de fer cadireta de

dos pams y tres quarts de fondaria y que per la part de afora hacha

de mostrar per quadrat fent el respaldo de la guarnigió unes cañáis

per a que puche y abaixe en torn un lens que se li donará al dit mes

tre, pera que es descubrixca y es tanque la cañuteria de la cadireta.

VI.- ITTEM: Que ting? obligagió dit mestre de fer al respaldo

de la cadireta dos miches portes per a poder afinar sempre que sia

menester la dita cadireta.

VII.- ITTEM: Que tinga obl.igagió dit mestre de fer un banch a modo

de una caixa o a la dispposigió que li dirá Berthomeu Artigues, y

ais peus de dita caixa se ha de fer un contrasoí a la medida que li

donará dit Artigues.

VIII.- ITTEM: Que dit mestre tinga obligagió de fer dos portes-

als costats de dita caixa, possant les frontices y golfos que siguen

menester y que avran y tancarán les dos portes ab fagilitat.

VIIII.- ITTEH: Que tinga obligagió dit mestre de fer sis angels

que demostra la traga, de bona escultura, ab les insignies que li

donarán facultat que posse dits elects.

X.- ITTEM: Que per a asentar dita obra se li hacha de donar al

mestre, obrer de vila y tots los pertrets que sien menester y liure

el lloch a hon se hacha de posar dita caixa.
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XI.- ITTEM: Es estat pactat, clos, avengut, transegit y concordat

per y entre dites parts ad invicem et vigissim, que per rahó de lo

desús dit se li hacha de donar y pagar al dit mestre cent y setanta

liures, en esta forma: que no puixa obligar a dit don Joseph Pallares,

fabriquer y sindich protector, a que pague aquell sino sempre y quant

lo dit Pallares tindrá diners y no abans ni de altra manera.

XII.- ITTEM: Es estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat

per y entres dites parts ad invicem et vigissim que lo dit mestre

no puixa fer millores algunes en dit orgue si no es que se hacha de

ajustar en tot y per tot a lo que es conté en la planta y capitols,

la qual planta está fermada deis dits retor, fabriquer y del dit Luys

Fuster, y que si fesmillores algunes dita parrochia no tinga obligagió

de pagarles y vinguen a carreen de dit mestre.

XIII.-ITTEM: Es estat pactat ut supra que la ultima paga no es

puixa donar ni pagar que no siga acabat, visurat y donat per bó dit

orgue en lo tocant a la fusta.

XIIII.-ITTEM: Es estat pactat ut supra, que los present capitols

y cascuns de aquell sien eixecutoris ab reningiagió de propi for,

variagió de juhy y demés clausules varentitjes y eixecutives en sem-

blants posar acostumades.

XV.- ITTEM: Es estat pactat ut supra, que efectuarán y cumplirán

lo contengut en les presents capitols y cascú de aquells en lo que

a cascuna de les parts toca y ses guarda, sots pena de deu liures,

pagadores per la part inobedient a la obedient cascuna vegada que

faltarán a dites cosses o a cascuna de aquelles, qua poena etc. Ratto

pacto etc.

Los quals capitols, leits y publicats, y per nosaltres dites

parts ben entesos, prometen! la una part al altra y la altra al altra

ad invigem et vigissim cumplir y efectuar tot lo damunt dit, y lo

que en cascún ittem es conté y a cascuna de les parts toca y ses guar

da. Ómnibus dilationibus etc. Sub poena viginti solidorum dictae dan-

dorumetc. Pro poena etc. Qua poena etc. Ratto pacto etc. Ad quorum

oisnium etc. Fiat executoria, incipiendo per pactum a pignoribus etc.

Cum fori subüiissione etc. Proprii fori renuntiatione variatione etc.

Appellationes et recursus etc. Promittentes et jurantes ad Oominum

Deum etc. Non litigare ñeque impetrare etc. Sub consimili poena danda

etc. Qua poena etc. Ratto pacto etc.

Actum Valencie, etc.
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Testes sunt:Petrus Erraix et Joannes Abella, spartarii, Valencie

habitatores.

ITT

20-11-1701

VALENCIA A.R.V.:Prot. 985 - Not.Joseph Fuentes

//DICTO DIE//

Sia a tots manifesta cossa com nosaltres, lo reverent dotor Aure-

li Falcó, preveré, rector de la illustre parrochia del Salvador de

tot lo món de la present ciutat, lo egregi t'elip Lino de Castellví,

compte de Carlet, etc., don Joseph Pallares, sindich protector y fa-

briquer de dita illustre parrochia, Carlos Borja, major, notari, y

Pau Giner, menor, ciutadá, elets de dita illustre parrochia per a

la fabrica que se ha de fer de les flautes del orgue de dita ysgl'esia

parrochial,tenint poder per a lo infrascrit segons consta ab acte rebut

per lo notari infrascrit, en tres de janer del any mil setcjents, de

una, y Berthomeu Artigues, organiste, del altra, en e sobre la fabrica

del orgue que se ha de fer y fabricar en la dita ysglesia parrochial

en lo respectant a tot lo que toque de fleutache tan solament, en

e per los capitols seguents, se ha concordat lo seguent:

I.- PRIMERAMENT: Es estat pactat, clos, avengut, transigit y

concordat per y entre les dites parts ad invicem et vicissim, que

lo dit Artigues hacha y tinga obligagió de fer un orgue per a dita

ysglesia, en lo respectant a les flautes.

II.-ITTEM: Se ha de fer un flautat de dotze pams de 2ntonac,ió

entrant en la cara en ce, sol, fa, ut lo mes baix y els dos sustenidos

que fe, fa, ut, y ce, sol, re, ut, han de ser de fusta, y este flautat

ha ile constar de quaranta set canons.

III.- ITTEM: Se ha de fer altre flautat de entonagió de sis pams

cue ha de constar de quaranta set canons de estany y este ha de ser

octava de flautat major.
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IIII.- ITTEM: Se ha de fer altre flautat de entronagió de dotze

pams tapat, los nou canons mes baixos han de ser de fusta, y los res-

tants asta quaranta set de estany.

V.- ITTEM: Se ha de fer una dotzena y quinsena que es dos canons

per tecla, quinta del flautat de la cara, el qual registre ha de cons

tar de noranta quatre canons de estany.

VI.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de quatre veus per tecla,

que ha de constar de cent huit canons de estany que diga ut, sol, fa,

la, entrant lo mes baix en vintysisena.

VII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus per tecla

que diga ut, mi, sol, que ha de constar de cent quaranta un canons,

entrant lo major en vintydosena, y tots han de ser estany.

VIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus per tecla,

que ha de constar de cent quaranta un canons de estany que diga ut_¡_

sol, fa, entrant lo mes baix en vintinovena y éste ha de ser simbalet.

Mili.- ITTEM: Se ha de fer un nasart en dotsena que ha de cons

tar de quaranta set canons de estany, y éste ha de ser quinta del

flautat de la cara.

X.- ITTEM: Se ha de fer un nasart en quinsena, que ha de constar

de quaranta set canons de estany, y éste ha de ser octava del flautat

de la cara.

XI.- ITTEM: Se ha de fer altre nasart en disetena, que ha de

constar de quaranta set canons de estany, y éste ha de ser entonasió

de tergera.

XII.- ITTEM: Se ha de fer un registre de trompetes reals de ento-

nagió de dotze pams, que ha de constar de quaranta set canons de esta

ny y les lengues de lauto.

XIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de clarins que ha de

constar de vint y quatre canons que ha de estar a la cara.

XI111.- ITTEM: Se ha de fer un registre de corneta inglesa que

ha de constar de cinch canons per tecla de ma dreta, que ha de constar

de cent y vint canons de estany.

CAPITOLS DE LA CADIRETA

I.- PRIMO: Se ha de fer un flautat de la cara de entonagió de

sis pams, tot de estany, que ha de constar de quaranta don canons.

II.- ITTEM: Se ha de fer un flautat de entonagió de dotze pams
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tapat, los huit primers baixos de fusta y los restans asta quaranta

dos de estany.

III.- ITTEM: Se ha de fer altre flautat de entonagió de sis pams,

que será tapadillo, que ha de constar de quaranta dos canons, los

cinch primers baixos de fusta y los restants de estany.

IIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre en quinsena que conste

de quaranta dos canons del flautat de la cara, tots de estany.

V.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus que es diu

tolesana, que ha de constar de cents y vint canons de estany.

VI.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de tres veus que ha de

entrar en vintydosena que diga la entonagió ut, sol, fa, que conste

de cent vint y sis canons de estany.

VII.- ITTEM: Se ha de fer un simbalet de quatre veus que diga

la entonagió ut, mi, fa, que conste de cent seixanta huit canons de

estany, que entre el major en vintinovena.

VIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre de pajarillos en ento

nagió de vintidosena que ha de constar de quaranta dos canons de esta

ny.

V1111.— ITTEM: Se han de fer quatre manches proporcionades -

per a la sobredita música.

X.- ITTEM: Se han de fer los dos teclats.

XI.- ITTEM: Se han de fer huit contres de a dotze pams de entona

gió.

XII.- ITTEM: Se han de fer los secrets per a els clarins, contres,

trompes, orgue y cadireta.

XIII.- ITTEM: Se ha de fer un altre flautat en octava del flautat

major.

XIIII.- ITTEM: Se ha de fer altre registre deis nasarts que y

a en la Mersé.

XV.- ITTEM: Es estat pactat, clos, avengut, transigit y concordat

per y entre dites parts ad invicem et vicissim, que per rahó de lo

desús dit se li hacha de donar y pagar al dit meste cinchgents y tren-

ta liures, go es, cinquanta liures cascún any, go es, vint y cinch

liures en lo mes de Agost y en Carnestoltes, escomensant la primer

paga de vint y cinch liures en lo mes de Agost primer vinent, la sego-

na en lo dia de Carnestoltes aprés seguent, et sic deinde cascún

any fins tant dites cinchgentes y trenta liures estiguen ab integro

pagades.



XVI.- ITTEM: Es estat pactat ,ut supra que la dita parrochia hacha

y tinga obligagió de donar al dit mestre tot lo recapte que sia menes

ter per a fer dites flautes y materials y que dit mestre no tinga

mes Dbligagió que possar les mans.

XVII.- ITTEM: Es estat pactat ut supra que los presents capitols

y cascú de aquells sien executoria ab renungiagió de propri For, va-

riagió de juhy y demés clausules, varentitjes y executives en sem-

blants possar acostumades.

XVIII.- ITTEM: Es estat pactat ut supra que efectuaran y cumpli

rán lo contingut en los presents Capitols y cascú de aquells, en lo
que a cascuna de les parts toca y ses guarda, sots pena de deu liures
pagadores per la part inobedient a la obedient, cascuna vegada que

faltarán a dites cosses o a cascuna de aquelles. Qua pena, etc. Ratto

pacto etc.

Los quals Capitols lests y publicáis y per nosaltres dites parts ben

entesos, prometen la una part al altra y la altra al altra ad invxcem
y vicissim cumplir y efectuar tot lo damunt dit y lo que en cascur.

ITTEM es conté y a cascuna de les parts toca y ses guarda. Ómnibus

dilationibus etc. Sub pena viginti solidorum dicte peccunie dando-

rum etc. Ratto pacto etc.

Ad quorum omnium etc. Fiat executoria etc. Prominentes et juran

tes ad Dominum Deum etc. non litigare ñeque impetrare etc.

Actum Valencie, etc.

Testes sunt qui supra.

IV

Die martis, XV decembris dicti anni (1444)

Cum ob doli maculan. Idcirco ego, Ursola, uxor honorabilis Iohannes

Dezpuig, armerii, civis Valencie, attendens me obtinuisse successio

nem bonorum omnium et iurium que quondam fuerint honorabilis Iacobi

Gil, defuncti,fratris mei, ut per sentenciam per honorabilis iusticie

civítatis Valencie in civilibus latis sub die ( ) presentium mensis
et anni signo sánete et venerande Crucis.

Primo, un coffre pintat de pinzell de moltes colós, ab coses, dins

lo quál fon atrobat lo següent:
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Primo, un parell de llangols de 111, de tres teles cascuir ab randes

ab un cap.

ítem, un llangol de 11i de dos teles ab randa,

ítem, tres tovallons de 111, scacats los dos, en un pésol,

ítem, dos tovalles de stopa, noves,

ítem, dos tovalles de lli en un pegol, noves, scacades de scach

menut.

ítem, quatre tovalles de lli scacades, ja usades.

ítem, un parell de llangols de lli squinzats e apedagats.

ítem, un altre llangol de lli squinzat.

ítem, cinch cubertes de coixins.III blanques e dos obrades- ab seda,

ítem, dos teles de llangol oldanes.

ítem, dos torcamans de canemás.

ítem,tres camisses del deffunt de lli, les dues bones e la una oldana,

ítem, un parell de llangols de stopa, squinzats.

ítem, un altra camissa squexada.

ítem, un bolich de pedagos de poca val'or.

ítem, dos capirons de drap de llana negre, la hu vell e l'altre

quasi nou.

ítem, un gonell burell forat de drap verd.

ítem, una cota de home de drap negre ab perfils de corderines negres.

ítem, una cloga de drap de llana oldana.

ítem, un altra clogasemblant de la propdita de molta poca valor,

ítem, una márfega de canemas molt sotil.

ítem, dos traveseres e dos coxins sens cubertes, plens de ploma.

ítem, una catifa oldana.

ítem, una flagada blancha ab listes blaves e vermelles.

ítem, una altra flagada blancha ab listes verdes e vermelles.

ítem, dos martells grossos, una axa, una plana e un ciment.

ítem, quatre soldados de brguens.

ítem, XXVIII motles de fust per a orguens.

ítem, una águila llarga per a tornigar.

ítem, una caxeta de fust sotil.

ítem, ul altre coffre semblant del damunt dit, go és, pintat de pin-

zell de moltes colós, ab coses, dins lo qual fon atrobat:

Primo, un cimbol comengat e no acabat.

ítem, uns orguenets petits.

ítem, vuyt llibres de gramática sotils.

282 22



ítem, dos flautetes de joch de ministrer, no acabades.

ítem, un cofrenet llandat, buyt.

ítem, XIII flautetes entre les quals havia algunes no acabades.

4tem, tres ferres llarchs per a foradar flautetes.

ítem, un ferré appellat casóla, per a foradar flautetes.

ítem, alguns reglets per a orguens.

ítem, quatre barines.

ítem, una serreta per a serrar marquets.

ítem, una daga sotil.

ítem, quatre canons de fust per a Orguens.

ítem, una coltellera ab un coltell.

ítem, quatre pells de cabrits blanques.

ítem, tres pilas de fust obrats.

ítem, un inonocort.

ítem, Un Hit ab sos peus, petges, posts e márfega sotil.

ítem, un matalaf blanch e vermell, sotil.

ítem, un strado per a devantllit.

ítem, tres scabeiges fusteys.

ítem, un bastiments de cortinatge ab ses cordes.

ítem, una post de plega.

ítem, unes balances de llautó.

ítem, un torn de tornegar.

ítem, un arpa antiga ab un stoig de cuyro.

ítem, tres cabagos ab postets e algunes aynes per a fer marquets.

ítem, un cornet de ferro ab una (...).

ítem, una altra stofina.

ítem, una serra, menys de manech, e un coltell per a scarvar.

ítem, un torn de tornegar.

ítem, una taula ab sos peus, podrida.

ítem, un orer.

ítem, tres ampolles, una taga, dos gots de vidre.

ítem, una post chiqua e dos posts cubertes, de orguens.

ítem, uns "orguens vells e dos bastits, no acabats.

artibanch de dos caxons.

drap de paret pintat de pinzell.

artibanch de un caxó, sotil.

banquet, trencat, per a teñir ferramenta.

ast chich.
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ítem, algunes postetes de fust negra per a fer marquets.

ítem, un canelobre de ferro, sotil.

ítem, un bacinet vell, antich.

ítem, una lloga a fondre stany.

ítem, un Hit de posts ab VI posts, vell.

ítem, Un cofrenet ab marquets e lo j.och per a un simbol e vidres

per a vidrieres.

ítem, molta ferramenta per a fer orguens e marquets.

ítem, altra arpa vella.

ítem, un sol de monocort.

ítem, un cabacet ab un ornenet de fust e altra aynes.

ítem, dos cofrens vells molt antichs ab algunes papes de mostres

de "brguens.

ítem, un cofrenet chich, llandat, sotil.

ítem, molta fusta de tarongeret e de boix, per a obrar,

ítem, dos caragols de prensa.

ítem, una altre cabag ab postetes de fusta menuda per a son ofici.

ítem, sis bigues per a obrar la casa,

ítem, tres posts.

ítem, un aren de cotoner, menys de corda.

ítem, una caxa de arena per a buydar los canons deis brguens.

ítem, un altre caxonet chich.

ítem, cinch guerres chiques vinaderes.

ítem, un banc vell.

ítem, unes manches no acabades.

ítem, dos sois de monocorts comengats.

ítem, una caxa vella, buyda.

ítem, mil cinheentes rajóles de térra, poch mes o menys, per a obrar,

ítem, un banch de fust.

ítem, un garbell e sis cabagos nous per a la dita obra,

ítem, deu carregues de calg.

ítem, un coffre blanch a forma de caixa ab molta ferramenta de son

offici.

Ec sunt hora etc. Protestans etc.

Actum Valencie.

Testes,Iacobus Avella et Franciscus de Agramont.
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Die mercuri, XVI decembris, anno M CCCC XXXXIIII.

Almoneda deis béns d'en Jacme Gil, mestre de orguens, feta per en

Johan Puig, aministrant e procurador, de la dona na Ursola, muller

sua, en lo rnercat de la ciutat de Valencia.

Primo, una taula larga, vella, podrida, ab sos petges, a na Gostanga.

I s. VII d.

Itera, un cabacet ab un ast, unes tisores e algunes frasques, a.n

Johan Abri, per 1 s. VII d.-

ítem, tres scaberges fustenys a.n Ferrando Montagut.V s. X d.

ítem, dues posts de vet chiques, a.n Alfonso Roig, per VIII d.

ítem, un cofrenet enllandat petit, sotil, a.n Azmet,I s. XI d.

ítem, un bastiment de cortinatge ab ses cordes, a.n Bonanat Bonet V 5.

ítem, un artibanch de caxó vell, a.n Bernat Rafard, II s. VI d.

ítem, dos coxins cuberts de canemás, plens de ploma, a mestre Antho-

ni Quexaler, VI s.

ítem, un traveser vermell pie de ploma, a.n Bonanat Bonet 1111 s.

VIII d.

ítem, tres recolzadors de cuyro, a.n Miquel Gaseó, III s. II d.

ítem, un traveser verd pie de ploma, a.n Pere Blanchaflor, V s.VIII d.

ítem, una márfega de canemas buyda, a.n Thomas de Noves,VIIII s.VIIId.

ítem, una catifa squitlada e chiqua, a.n Johan Boils, VIII s.VIII d

ítem, una flagada blancha ab listes blaves e verdes, a.n Jacme Petra-

qui, XXXVII s. II d.

ítem, una altra márfega plena de palla e de canemas sotil, a.n Pere

Blanchaflor, VII s.

ítem, altra flagada ab listes blaves e vermelles, a.n Johan Tru (...)

XVIIII s. II d.

ítem, un parell de llangols, la hu de lli, l'altre de stopa, sotils,

a.n Pere Blanchaflor,VIII s. IIII d.

ítem, dues tovalles noves de lli, scacades de sach menut, en un pegol

a.n Alfonso Lopig, XVII s.VI d.

ítem, un llangol de lli apedagat, a na Damiata, VI s. II d.

ítem, dues tovalles de stopa, no»»s, en hun pegol, a mossén Bernat
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Ferri.XVI s. IIII d.

ítem, unes tovalles sotils e uns tovallons a.n Gaspar Valls, III

s. II d.

ítem, un parell de tovalles, squinzades, de 111, a.n Pere Despont,

lis. VIII d.

ítem, dues teles de llangol de lli, squinzades, a.n Dolg, III s.VIId.

ítem, unes tovalles de lli ja usades, ab llistes blanques ais caps,

a.n Pere Berthomeu, VIII s.

ítem, una pega de tovallons en que hi a III peces en hun pegol,

nous a na Gumerona. XIIII s. I d.

ítem, un parell de llangols de lli de III teles cascú, ab randes

ais caps, a.n Francesch Cerda, XXXXII s. VI d.

ítem, tres trogos de drap, squingats, a frare Johan, I s. VIII d.

ítem, III tovallons de lli, los dos squingats, a.n Francesch de San-

tadria, III s. VIIII .d.

ítem, un llangol de lli de (. ) ab randa ab hun cap, a.n Manuel

Gorda, XVI s. VI d.

ítem, alguns pedagos de lli e de stopa a.n Miquel Gaseó, III s.IIIId.

ítem, una camissa del defunt, de lli, a,n Johan Puig, II s. VI d.

ítem, alguns trogos de canemas ab una cuberta de coxi brodada, a.n

Jacob Juhan, VI s.

ítem, un capiró negre del deffunt, ja usat, a.n Bernat Guixart, XIIII

s. II d.

ítem, un manto negre squilat e molt poch, a na Dolga, VI s.

ítem, un gonell burel, forrat de verd, a.n Johan Puig, XIII s.

ítem, un altre capero negre, sotil, a.n Carbonell, IIII s.

ítem, un manto negre, ja usat, a la dona na Salmes, per XI s.VId.

ítem, una cota negra de dona. No.s vené,

ítem, una cota de drap negre, forrada de drap abperfilsde corderines

a.n Pere Johan, XXXVI s. VI d.

ítem, dues camisses de lli, squingades, a.n Jacob Johan, II s,11 Id.

ítem, un Hit de posts ab sis posts e peus, a.n Gil de Molina,XXs,

ítem, un parell de cofrens pintats de pinzell de diverses colós,

a.n Azmet, moro, XXIIII s. VI d.

ítem, un barquet per astradó, sotil, a.n Guillem Ram, XI d.

ítem, un tallador de fust a Johan Calderer, Corredor, II d.

Testimonis, Johan Calderer e Francesch Almenara, corredors.

Fon donats ais corredors, per abeuratge, VIII d.

Fon donat ais traginers, I s. III d.
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Die veneris, VIII ianuarii anno M^ CCCC2 XXXXV?, j.n mercato.

Primo, III motles de marguars, a.n Johan Ruvió, VI s.IIII d.

ítem, dos altres moles de marguars e V canons de fust per a orgue,

al dit en Johan Ruvió, 1111 s.

ítem, moltes motles de peu per a fer orguens de fust, a mossén Cavaller,

preveré, III d.

ítem, un cabacet ab algunes frasques, al dit mossén Cavaller, pre

veré, X d.

ítem, un orguénet de fust ab ses manges, sens canons, sotil, a.n

Johan Ruvió, V s.

ítem, una axa vella, a.n Johan Puig, II s. VIII d.

ítem, un ciment e una plana, a.n mossén Johan Squirol, preveré,III

s. VII d.

ítem, dos martells per abatir los canons d'orgue, a.n Beneyto Sancheg,

XI s. VI d.

ítem, dos torns per a foradar, a.n Hiquel Gaseó, I s. VIII d.

ítem, III soldadors d'brguens, per a mossén Cavaller, preveré,

I s. III d.

ítem, una serra migancera, sotil, a.n Pasqual Manyes, II s. VlIId.

ítem, unes tesores de taller ferré, a mossén Cavaller, preveré, lilis

V d.

ítem, una alt'ra serreta molt chiqua e un ciment chich, a.n Pere Mari

III s. VIIII d.

ítem, III ferres de foradar flautes, a.n Miquel Gaseó, I s. I d.

ítem, dues casóles e un forradador per a brguens e flautes, a.n

Bernat Cabrero, II11 s. VIII d.

ítem, III casoletes £ dos ciments chiquets a.n Matheu Harch, V s.

VIII d.

ítem, unes tenalletes e un martell e una llima, chichs, a mossén

Cavaller, preveré, lis.

ítem, una casóla gran, a.n Bernat Cabrero, III s.IIII d.

ítem, un guarniment de relonge de ferré, a.n Joan Ruvió, III s.

ítem, una barina ab dos ferres a manera de scarpes, a.n Paqual Manyes,

X d. ■

ítem, dues casóles grans, a mossén Cavaller, preveré, Vls.IIIId.*

ítem, II enformadós e una llima, a.n Gaucano, specier, II s.

ítem, unes tenalletes e una fulla de plana e una llima, a.n Camarena,
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apothecari, I s. VIII d.

ítem, dues casóles miganceres de ferro, a mossén Cavaller, lilis.

II d.

ítem, un martellet, dos trogos de planes e una llima, a mossen Johan

Squirol, I s. VIII d.

ítem, un cabacet ab moltes frasques, a mossén Cavaller, III s.

ítem, dues casóles e un enformador, a mossén March Barbera, III s.

VIIII d.

ítem, una casóla gran a.n Johan Puig, II s. VIII d.

ítem, un (...) una plana e un enformador a.n Miquel Gaseó, I s.

VIII d.

ítem, una barina e un enformador e una serreta e un cimentet, a

mossén Squirol, III s. VIII d.

ítem, una (...) chiqua, a mossén Pere Andreu, preveré, VI s. II d.

ítem, V enformadors, una barina e un ( ) a.n Pere Tortosa, II s.

VIIII d.

ítem, una (...) e una daga, dos enformadors e un ciment, a mossén

Johan Squirol, II s.

ítem, un ciment ab algunes frasques, a Banyoli, moro, I s. VIIII

d.

ítem, tres barines e algunes frasques, al notari, I s. II d.

ítem, dos parells de scarpins de oripell, a.n Johan Puig.

ítem, quatre ferros, un cartabó e algunes frasques, a mossén Squirol

XI d.

ítem, dues llimes e un enformador, a mossén Squirol, preveré, VIIII

d.

ítem, un raedor de pergamens, III enfornadós e una llima, a mossén

Cavaller, VIIII d.

ítem, un scac ab algunes frasques, un raedor e unes pinses, a mossén

Cavaller, VIII d.

ítem, una caxa d'álber, sotil, sens pany, a Ubraim, moro, V s. I d.

ítem, moltes frasques, a.n Jacme Calatayú, XI d.

ítem, un cofre pintat, sotil, a.n Domingo de Tudela, IIII s.

ítem, un Hit de posts ab VII posts e ses peus, a.n Bonanat Bonet,

VI s. II d.

ítem, fon donat ais corredors, per abeuratge, VIII d.

ítem, ais traginers, X d.
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Die martis, XII ianuarii anno M CCCC XXXXV, in placea sedis.

Primo, dues arpes velles, sotils, sens cordes, a.n Johan Camps, lis.

I.d.

ítem, un baril vell a.n Bendicho, I s. VII d.

ítem, una scala de jochs molt prima e sotil, e un buydador per a

orguens, a mossén Cavaller, II s.

ítem, dos bastons redons a manera de plegadors, a.n Monserrat, lis.

I d.

ítem, dos altres bastons redons (...) deis damunt dits, a.n Bertho-

meu Stanyer, 1 s.IId.

ítem, quatre postetes chiques, a.n Miralles, I s. I d.

ítem, dos altres bastons redons a.n Vicent Lopig, I s. VI d.

ítem, un bastó gros redó e un prim, a.n Johan Gogalbo, I s. X d.

ítem, un cabag ab moltes frasques a.n Johan del Artiaqua, lilis.Xd.

ítem, una arpa ab sa cuberta de cuyro, a.n Pui g, 111 s.

ítem, un altre cabag ab moltes frasques, a mossén March, preveré,

Is. III d.

ítem, dos caragols per a prenses, a.n Miralles, XII s.

ítem, un (...) chich sens cuberta, ab algunes frasques, a.n Pere

Monserrat, I s. VIII d.

ítem, un stoig per a teñir ferramenta, a mossén Cavaller, (...).

ítem, un motle de molí de fust, ab algunes frasques, a.n Johan

Ruvió, VIIII d.

ítem, un ciment e trogos de fusta chichs, a mossén Cavaller, Is.Xd.

ítem, tres sois de (...) a mossén Cavaller, I s. VIII d.

ítem, unes manches de fust, no acabades, a.n Pedro Vecho, III s.IId.

ítem, alguns trosos de fust, a.n mossén Cavaller, X d.

ítem, alguns trogos de fusta, a.n Johan Ruvió, IV d.

ítem, dues posts, una gran e una chiqua, a mossén March Corbera,

III s. VIIII d.

ítem, una casóla de fondre plom, a.n Berthomeu Stanyer, II s. IlIId.

ítem, alguns trogos de posts, a.n Pere Julián, I s. III d.

ítem, V trogos de postetes chiques, a.n Johan Matheu, X d.

ítem, un instrument appellat all, orgue fet a manera de clavisimbol,

a mossén Cavaller, XXXX s.

ítem, una gerreta foradada, a.n Mathe Stheve, traginer, VIII d.

ítem, alguns trogos de fusta, a.n Martí Girona, VIIII d.
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ítem, molta fusta sotil a.n Ferrando Alfonso, X d.

ítem, una caxa sens cuberta, sotil, ab moltes frasques, a.n Pedro

Vecho, III s. II d.

ítem, algunes moles per a í>rguens, ab una caxeta vella, sfondrada,

a.n Johan Ruvió, VI s.

ítem, un drap de (...) a.n Pere Specier, VIII s.

ítem, dos trogos de fusta apellada oró, a mossén Cavaller, VII d.

ítem, dos trogos de fusta, la una amotlada per a bombarda, a.n Honyós

VII d.

ítem, una llantia pintada, sens sol, a.n Francesch Gil, VII d.

ítem, dos trogos de fusta apellada oró, a mestre Pedro Vecho, Is.

II d.

ítem, dos trogos de fusta semblant de la matexa apellada oró, a¿n

Pedro Vecho, II s. II d.

ítem, un cabacet ab molt ferro vell, a.n Johan Ruvió, III s. VI d.

ítem, unes balances velles, a.n Bendicho, VI s. VI d.

ítem, dos trogos de fusta appellada oró, a mestre Pedro Vecho,11Is

ítem, uncanelobre de ferro e unes tenalles per a foch, a.n Johan

Puig, II s.

ítem, dos trogos de fusta appellada oró a mossén Cavaller, II s.

X d.

ítem, un trog de fusta appellada oró a.n Pedro Vecho, VII d.

ítem, un cabacet ab algunes frasques, a.n Johan Ruvió, I. s. X d.

ítem, un trog de fusta chich appellat oró a.n Pere (...) VIIII d.

ítem, una serradesguarnida ab un coltellás, a.n Ferrando, III s.IIIId.

ítem, trocets de fusta tenyida de negre per a marquets, a.n Miquel

Gaseó, X d.

ítem, un banch per a obrar, de fusta, a.n Andreu Vilar, lilis. II d,

ítem, algunes rodes de ferro ab un torn de ferro, a.n Pedro Vecho,

IIII s.

ítem, un cofre pintat de pinzell vell e sotil, a.n Gomar, VI s.

ítem, un (...) en qué hi a miga ora, a.n Johan Ruvió, I. II d.

ítem, dos soldadors (...) nous d'orgues e una pre (...) chica, a

mossén Cavaller, I s.

ítem, un ciment e algunes frasques, a.n Miquel Gaseó, II s. III d.

ítem, una caxa vella a.n Pere Gibeli, I s. X d.

ítem, un cofrenet petit ab sa clau, sotil, a.n Soler, I s.II d.
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ítem, un coxí de cuyro ab un cap de algeps, a.n Johan Ruvió,TIII d.

ítem, un artibanch fet a manera de respaile, a Na Angelina Salines,

XII s. VIII d.

ítem, dos gerres miganceres per a vi, a.n Johan Garcia, 1111 s-

Testimonis, Pere Borrág e Johan Calderer.
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Ángel músic de 1'ermita de Belem a Hiétor (Albacete)

292 32



i restans elements de l'esmentat material, el qual es firma entre

la parroquia del Salvador, representada peí seu rector Aureli

Falcó i la comissió parroquial elegida a l'efecte i integrada

per en Felip lino de Castellví, comte de Carlet; Caries de Borja,

notari, i Pau Giner, "ciutadá", d'una part, i el mestre fuster

LLuís Fuster, de l'altra.

Ai llarg deis seus 15 capítols es preveu tot alió rela-

cionat amb l'esmentada obra, d'acord amb un pía o traca previs,

on s'especifiquen els elements imprescindibles i els ornamentáis

—sis ángels amb escuts—, i el tipus de fusta: "fusta castella-

na y de bon melis" i que treballe d'acord amb l'orguener en de-

terminats punts, i tot alio peí preu de 170 lliures.

El segon i principal contráete, firmat entre la parro

quia, representada per les mateixes persones abans esmentades

i l'"organiste" Berthomeu Artigues, consta de 32 capítols, rela-

tius al "flautaje", i s1 obliga la parroquia a proporcionar a

l'orguener tot el necessari per a l'execució de l'obra, indos

el metall deis tubs, —amb probabilitat degué emprar els tubs

de l'orgue anterior—, i abonar peí treball "de sus manos" la

quantitat de 530 lliures, a rao de 50 lliures anuals, en dos

terminis de 25 lliures cada un.

No sabem res de la vida i de l'obra del mestre fuster

Huís Fuster. No ocorre així amb Berthomeu Artigues, el mestre

orguener, constructor de l'orgue del Salvador, del qual ja s'ha

parlat en números anteriors d'aquesta publicació.

Pels autors de la monografía de "L'orgue del Santuari

de Ntra. Sra. de Lledó" (6) sabem que en 1721, Vicent Artigues,

que devia ser fill del nostre Berthomeu, componía l'orgue de

l'esmentat santuari, alhora que "afijaba el órgano monumental

de Berthomeu Artigues de la Iglesia Mayor (de Castellón)".

Aquest orgue és el que Berthomeu Artigues construí durant

l'any 1703, segons dociments que obren a l'Arxiu Parroquial de

la citada Església Major de Castelló (7) i a l'Arxiu Municipal

de Castelló (8), on s' especifica que ü pagaren 872 lliures i

10 sous de 1701 a 1716 pels treballs del citat orgue, cosa que

pareix indicar que usa d'una capitulació a l'hora del pagament

similar a la del Salvador.

EL nostre orguener apareix també junt a Cabanilles en

33



la visura del magnífic orgue que el mestre Vergero havia realit-

zat per a la parroquia de Sant Joan del Mercat de Valencia (9),

duta a efecte durant els dies 20, 21 i 23 de gener de 1705.

L'orgue que el 1701 fabrica Artigues per al Salvador,

amb els arranjaments que sens dubte degué sofrir i ádhuc els

trasllats dins del temple, per causa de les grans reformes arqui-

tectóniques a les quals fou sotmés, és el que arriba a 1936 i

del trist final del qual hem parlat adés. En aquell nonent es

trovaba situat al cor.

Avui dia, en la segona capella de l'església, dedicada

a Santa Cecilia, l'Associació de Professors Músics celebra els

cuites (10).

ORGANISTES DEL SALVADOR

Poques son les dades sobre organistes i altres persones

relacionades amb la música en aquesta parroquia que hem pogut

identificar.

Ja hem fet esment adés a un possible organista de la

nostra parroquia del segle XV.

Des d1 aquesta data, cal passar a ccmencaments del segle

XIX per tal de conéixer el nom d'alguns organistes que treballa-

ren al Salvador i que son aportats peí baró d'Alcahalí (11).

1.- José Gil López. Mestre de Capella de la Catedral de Sogorb

el 1793, passá el 1803 al Salvador com a organista.

2.- José Izquierdo. Saben que era organista just els anys de

mitjan segle XLX.

3.- Antonio Gomis. Mor el 1866, quan era organista de la nostra

parroquia.

4.- Manuel Chulvi Joyer. Fou deixeble del mestre Giner i s'ordena

sacerdot. En 1866 passá d1 organista a Sant Joan del Mercat,

d'on es trasllada al Salvador en 1870, i d'ací a la Catedral

en 1879. Aquest mateix any el trobem inaugurant 1'orgue d'Al-

baida (Valencia) (12).

5.- Vicente Chulvi. Germa de 1'anterior, era organista del Salva-

dor en 1900.

Jesús Villalmanzo.

Arxiu del Regne de Valencia.
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(1) Llibre del Repartiment, Ed. Vicent Garcia (Valencia, 1978),
Apuntacions núns. 3.551, 3.855, 3.857.

(2) Citat per Teixidor a la nota següent.

(3) Teixidor: Antigüedades de Valencia, Llibre II, Cap. I.
(4) Llórente, Teodoro: Valencia. Tan I, PP- 720-726.

(5) B.O.E. 13-1-83.

(6) Orgues del País Valencia, Núm. XIX, pag. 5.

(7) A.P.C.: Protocol de J. Llorens de Clavell, citat per Codina

Armengot: Artistas y artesanos del s.XVIII en Castellón, en

B.S.C.C. (1946), pag. 13.

(8) A.M.C.: Cuentas de la Fábrica, núm. 34, citat també per Codi

na Armengot, en ídem.

(9) Nicolau Bauza, J.: Orgues de la parroquia de Sant Joan del

Mercat de Valencia, Cabanilles núm. 7, pp. 12 i 23.

(10) Aparicio Olmos, Emilio Ma.: El. Santo Cristo del Salvador

(Valencia 1983), pág. 58.

(11) Alcahalí, Baró de: La música en Valencia (Valencia, 1903),

pp.273, 299, 309-310.

(12) A l'arxiu municipal d'Albaida, en aquest moment en vies

de catalogació, trobem una nota que diu: "El 6 de octubre

se inauguró el órgano nuevo en las vísperas que se cantan

a la Virgen del Remedio. Lo estrenó Don Manuel Chulvi, orga

nista de la catedral de Valencia y lo aprobó por bueno...".
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JAIME GIL, ORGUENER VALENCIA DEL TEMPS DEL MAGNANIM

Josepa Cortés

EL descobriment, una mica casual, de 1'inventar!

post morten deis béns de Jaume Gil, durant un escorcoll

a l'arxiu de protocols notarials del Patriarca, ens

permet d'aprofundir en la peripecia vital i professional

d'un important orguener de la Valencia del Quatrecents.

En principi, ens és possible de fixar la. data de

la seua mort, esdevinguda per l'estiu o la tardor

de 1444, i que frustra un projectat viatge a Napols,

on l'havia cridat Alfons el Magnanim. Possiblement,

Jaume Gil, fadrí i sense descendencia, moriria sense

haver redactat testament, i el 15 de desembre de

1444, data de confecció de l'inventari, és la primera

que trobem després del seu óbit, mentre que la. darrera

que l'esmenta encara viu és del 16 d'abril., quan

preparava 1'añada al regne napolita.

L'exercici professional del "mestre d'órguens"

Jaume Gil coincideix plenament amb el regnat d'Alfons

el Magnanim, amb el qual apareix relacionat directament

diverses vegades. Alfons, hereu de la tradició melómana

atribuida per Higini Anglés a la casa de Trastámara

(1), degué conéixer Gil quan encara era infant reial

o, en tot cas, poc després de la seua entronització

el 1416, perqué de 1420 data un primer encárrec adrecat

a l'orguener. El 14 d'agost d'aquest any, el rei,

des de l'Alguer, a Sardenya, 11 encomana l'execució

d'uns "orguens petits per a obs de la. nostra capella",

segons una. "mostra" o "norma" proporcionada per Antoni

Sane, canonge de la Seu de Valencia.

Antoni Sane era escola de la capella rei al

de Martí l'Huma des de 1399, i n'esdevé organista

i xantre en 1404- El 1413 exerceix el mateix ofici

a la capella de Ferran d'Antequera, en la coronació

del qual havia cempost alguns "entremesos", alhora

que apareix com a organista en la capella de 1'infant.



Vinculat al Magnanim, aconsegueix una canongia en

la Seu de Valencia i es converteix en mestre de capella

del rei (2). És possible que fos aquest organista

qui parlas al monarca de Jaume Gil, perqué l'encárrec

reial es fa "per relació de l'amat capella nostre",

després d'haver cantactat aquest amb l'orguener.

ELs "órguens petits" havien de ser "intonats ab los

ministres, ab cinch tirants" i consonants a la "norma"

o disseny proveída per Sane., per bé que amb un cert

marge de llibertat: "e soplint-hi vos 90 que us parra

ésser fahedor" (3)-
L'encárrec i la confianca que se li atorga

en l'execució deis orgues palesen que Jaume Gil devia

ser una persona experimentada, i coneguda, si no

del rei, sí almenys del seu organista Sane. No seria,

dones, massa jove, i si tenim documentáis mes de

vint anys de vida professional de l'orguener, iniciada

amb aquesta comanda reial, no seria aventurat suposar

que morí passada la cinquantena.

La relació amb la cort continua ais anys següents.

EL 1427, Jaume Gil va fer "uns órguens migeners per

a sevey de la capella del rey", que cobra de la Batlia

de Valencia (4). Pero la seua dedicació professional

s1 amplia també a les esglésies de la ciutat i de

les viles del país. EL 14 de maig de 1434 es comprometía

a construir un orgue per a la vila d'Alpont, que havia

d1 estar enllestit abans del Nadal de 1435- ELs "or-

guens", "axí bons e ab talla", havien de ser "semblants

de huns órguens que son de la sglésia parroquial

de sent Andreu de la ciutat de Valencia". Aquesta

obra monimental -ja no son "órguens petits" o "mige

ners"_ Seria retribuida amb 63 florins d'or, deis

quals se li avancaven 30, i la resta, una vegada

instal.lats els orgues i després que l'orguener naja

anat "lia a setiar e lexar arreglats" (5)-
L'oportunitat major de la seua vida, pero, es

va veure frustrada per la mort. EL 1443 Alfons el

Magnanim entrava a Napols, i tot seguit, comenca
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d'organitzar l'ambient musical de la cort amb la

incorporació d'instnnientistes i cantors peninsulars,

alguns deis quals procedien de la cort castellana

i foren captats amb generoses remuneracions vitalícies

(6), i des de principis del 1444 demana a Valencia

diversos materials: "cordes de llaüt" que feia el

barber Bartomeu Porta (7), o la presencia física

de 1'orguener Jaime Gil.El rei escriu a Gil el 10 de ge-

ner, urgint-li 1'añada a Napols "ab lo primer passatge",

a carree de l'erari reial (8), i el mateix dia li

escriu a Berenguer Mercader, batle general del regne

de Valencia, manant-li que proporcione a 1'orguener

les facilitáis necessaries per al viatge, "car a

Nos és mester la sua venguda per nostre plaer e servey".

La urgencia reial no va ser ben atesa, perqué

el 16 d1 abril, Jaume Gil encara estava en Valencia

preparant el viatge; en aquesta data, signa una apoca

en la Batlia per les quantitats rebudes "per provehir-me

de algunes coses de mon offici, les quals he mester

per rahó del viatge que de manament del dit senyor

rey fac en lo reyalme de Napols" (9). I d'aquesta

data fins a desembre no en sabem res mes. Possiblement,

no arribaría a anar a Napols, i la mort el sorprendria

de manera sobtada, sense temps a ordenar testament.

la seua germana, Ürsula, muller de l'armer

Joan Puig, presenta davant del Justicia Civil de

la ciutat de Valencia la sol.licitud per tal de ser

declarada hereva de 1'orguener, cem a parenta mes

propera, el que deixa entreveure que Gil no tenia

descendencia. En desembre, el Justicia dicta sentencia

favorable a la germana (10) i el dia 15, s'inventariaven

els béns del difunt davant del notari Bartomeu Toviá,

(vide Doc. IV), que serien subhastats l'endema al mercat

de Valencia, encara que 1'almoneda (vide Doc. V)

proseguiría al mes de gener, els dies 8 i 12, a la
placa de la Seu (ll).

La relació deis béns inscrits en l'inventari

i en el registre de la posterior subhasta palesen
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la pobresa del patriinoni personal de l'orguener,

comuna a una gran part de la menestralía urbana,

i que no ateny els 700 sous. Con en la majoria deis

invéntalas, abunda la. roba de casa, vella i esquincada,

i uns pocs mobles. És interessant, pero, la descripció
de les eines del taller o obrador, és a dir, l'utillatge

de l'orguener: martells, planes, ciments, soldadors,

motles de fusta, barrines, serres, torns, llames,

tenalles, ferros per a foradar flautes, canons, balan

ces,, regles, enformadors etc. Enes que, per ser

comunes a d'altres artesans no necessariament orgueners,

son adquirides en la subhasta per diversos menestrals,

deis quals no sabem l'ofici.

Mes interessants son, des del punt de vista

del musicóleg, els instruments musicals descrits

a l'inventari: un all o "orgue fet a menera de clavi-
sírabol" adjudicat en 40 sous a un tal mossén- Cavaller,
que adquireix també una escala de jocs, un buidador

d'orgues, un "estoig de ferramenta" i diverses eines
mes propies de l'ofici d'orguener: segueixen en

la relació uns orgues petits, alguns encara no acabats

o sense els canons, un monocord, algunes arpes velles,

tot valorat en molt pocs sous i adquirit peí seu

cunyat, l'esmentat armer Joan Puig, Joan Gamps i

Joan Rubio -aquest darrer es queda amb un orguenet

peí preu de 5 sous.

D1 entre els adjudicataris deis bens de Jaume

Gil sois un d'ells ens és conegut, Pedro Vecho, mestre

de fer rellotges, qui en un apoca de la batlia apareix

cobrant el salari "per parar e mestre apunt, cascun

dia, lo relotge del reyal del senyor rey perqué aquel

continuament, nit e dia, soné les hores". Pedro Vecho

compra diversos lots de fusta "apellada oró", rodes

de ferro i un torn també de ferro (12).
La resta de l'inventari és ben heterogénia.

Caldria esmentar, pero, el material d'obra guardat

a casa, en vistes probablement a una reforma: sis

bigues, mil cinc-centes rejoles, sis cabassos i deu
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cárregues de caLj. I sobretot, la referencia en 1'inven-

tari a "vuit llibres de Gramática sotils", que no

son subhastats i, per tant, no en podem saber el

valor económic. Aquests "manuals" petits podrien

fer pensar que Jaime Gil, seguint una tradició establer-

ta entre els organistes -pero rara entre els orgueners-

simultanejás la professió d'artesa amb la docencia.

Eh tot cas, aquesta hipotética práctica docent estaria

en contradicció amb el fet que 1'apoca del 16 d'abril

de 1444 -el darrer document referit a Gil encara

viu- no apareix redactada per l'orguener sino per

un notari, Pere Capdevila. És possible, pero, que

aquest hagués estat delegat per Jaume Gil per ordenar

1'apoca, i l'orguener realment formas part de la

capa alfabetitzada de la Valencia del Quatrecents.

NOTES:

(1) ANGLES, H., "La música en la Corte Real de Aragón y

de Ñapóles durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo".

Cuadernos de Trabajo de la Escuela Española de Historia y

Arqueología en Roma, XI (1961) pp. 83-141; especialment

88 i ss.

(2) GÓMEZ MUNTANE, M.C., La música en la casa Real

catalano-aragonesa, 1336-1442. I Historia y Documentos.

Barcelona, 1979. pp. 97, 109 i ss.

(3) A.C.A. Reg. 2669 fol.203v. Publ. H. ANGLES en "La

música en la Corte del rey Alfonso V de Aragón el Magná

nimo (años 1413-1420)".Spanische Forchungen, 1-8 (1940)

p. 376.

(4) A.R.V. Batlia, 44. Apoques 1427. Cfr. SANCHIS SIVERA,

J., "Organeros medievales en Valencia". Boletín de la

Real Academia de la Historia, LXXXVI-li (1925) pp.

467-^173

(5) A.R.V. Protocol notarial de Berenguer Cardona, 1434.

núm. 475.

Cfr. SANCHIS SIVERA op. cit. p. 469

(6) ANGLES, H.,La música en la Corte de los Reyes Católi-
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eos. Barcelona, 1960. p. 20 i ss.

(7) ANGLES, H., op. cit. nota 1 p. 133

(8) A.C.A. Reg. 2690 fol. 46 i Reg. 2718 fol. 35v. Publ.

H. ANGLES op. cit. nota 1 p. 135. Anglés dona erroniament

can a dada de la carta rebuda per Gil la de 10 de juny,

quan en realitat es tracta del 10 de gener, cem ho

corrobora la carta enviada al batlle i el document

transcrit a la nota 9

(9) A.R.V. Batlia, 46. Apoques 1444. fol. 409r.

En Jacme Gil, mestre de fer árguens, de la ciutat de

Valencia, ferma apoqua al batle general de doents e vint

sous, los quals lo dit honorable batle general li

occorreria per rad del viatge que de manament del senyor

rey havia a fer en lo realme de Nápols al dit senyor rey

per provehir-se de co que hagués necessári per al dit

guiatge etc.

Testimonis, en Pere Capdevila, notari, e Arcís Granyana,

scrivent.

Sia a tots cosa manifesta que yo, en Jacme Gil, mestre de

fer órguens, de la ciutat de Valencia, scientment e de

grat confés e en veritat regonech a vos honorable mossen

Berenguer Mercader, absent, axí com si fossets present,

que.m havets donats e pagats a la mia voluntat, per mans

del honorable en Pere Garro, doents vint sous reyals de

Valencia, los quals vos me havets occorreguts per

provehir-me de algunes coses de mon offici, les quals he

mester per rahó del viatge que de manament del dit senyor

rey fac en lo reyalme de Nápols per servir del dit

senyor. E los quals doents e vint sous me havets

occorregut en virtut de una letra del dit senyor, closa,

signada de sa ma e ab lo segell dit senyor segellada,

dada en lo Castell Nou de Nápols a deu dies del mes de

jener propassat del any present e deiús scrit. E con axó

estiga en veritat fag-vós fer, per lo notari deiús scrit,

la present apoca de reebuda.

Fon fet ago en Valencia, a XVI dies de abril en l'any de

la Nativitat de nostre Senyor mil CCCCXXXXIIII.

Senyal de mi, en Jacme Gil, desús dit, qui atorch e ferm.
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Presente testimonis foren a les dites coses, los discret

en Pere Capdevila, notari, e Arcís Oanyana, scrivent,

ciutadans de Valencia.

Cfr. SANCHIS SIVERA op. cit. p. 469

(10) Aquesta sentencia, citada al principi de l'inventari

(vide Doc. IV) ,no ha pogut ser localitzada en no

ccnservar-se el volum corresponent de la serie Justicia

Civil a l'Arxiu del regne de Valencia.

(11) A.P.P.V. Protocol de Bartomeu Toviá, 1444. núm. 1863

(12) A.R.V. Batlia, 46. Apoques 1444. fol.358.
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CURSOS D'ESTIU

Curs d' interpretado a Romainm8tier (Suíssa), del 14 al 28 de

Juliol de 1985, a carree del professors, Guy Bovet, Lionel Rogg,

Je-an Langlais i Stefano Innocenti sobre música francessa barroca,

romántica i contemporánia, música italiana i 1'obra de J.S.

Bach. Interessats dirigir-se a: Cours d' interprétation de Romain-

motier. Mademoiselle María Aubert. 1349 Romainmotier. Tel (24)

53 15 04 y 53 14 46 - codex internacional de Sui'ssa: 41.

Del 30 de Juny al 6 de Juliol. Cicle d'orgue a carree deis pro

fessors Miche' Chapuis, André Isoir i Louis Robilliard que impar-

tiran música barroca francessa, J.S. Bach i la literatura orga-

nística romántica respectivament. Interessats dirigir-se a:

Académie Internationale d'orgue de L'ile de France.

Hotel de Ville. 77100 MEAUX. Tél. 16 (6) 434.90.11.

Festival de Comminges. Académie Internationale de Musique. Curs

d'orgue impartit per André Striker del 22 al 27 de juliol i

per M. Chapuis del 23 de juliol al 3 d'agost de 1985. Interesáis

dirigir-se a: Académie Internationale. BP 5 - 31260 Mazeres

sur Salat. Francia.

La música d'orgue italiana. Curs d'interpretació a carree del

prof. L.F. Tagliavini a Pistoia del 16 al 29 de juliol de 1985.

Interessats dirigir-se a: Accademia de música de Pistoia Cas.

Post. 346, I. 51100 Pistoia. Italia.

Curs Internacional de música d'orgue a carree del prof. Flor

Peeters del 29 de juliol al 9 d'agost a la catedral de Malinas.

Interessats dirigir-se a: Commissariaat-Generaal voor de Interna

tionale Cultúrele Samenwerking, Trierstraat 100, 1040 BRUSSEL

Bélgica. També a qualsevol embaixada d'aquell país.

L'orgue a la Península Ibérica. VIé curs internacional d' Inter

pretado. Torredembarra Montblanc (Tarragona), del 15 al 26
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de juliol de 1985. ínteressats dirigir-se a: M. Mas. Apartat

de correus 531. Reus (Tarragona). Fel. (977) 30 57 65

Vllé Curs d' interpretado de música espanyola per a orgue. Pro-

fessors Guy Bovet i Montserrat Torrent. Del 8 al 19 d'agost

de 1985. ínteressats dirigir-se a:- Professor Garcia Fraile.

Cátedra Salinas. Patio de Escuelas, 3, 22. 37008 Salamanca.

Tel. (923) 21 92 56 .

El 331 Congrés Internacional de la GdO es ce]ebrar? aquest any

1985 a la ciutat belga de Brugges del 4 al 10 d'agost. Els direc-

tors d'aquest congrés son Luc Lannoo i Paúl Peters a qui hauran

de dirigir-se els Ínteressats a: GdO-Tagung - Postbu;, 89 - B-1000

SRUSSEL 22. o també al Dr. Hermann J. Bush, Heinrich-SchUtz-

Strasse 27, D-5900 Siegen. Alemania.

La Reial Academia de Selles Arts de Granada convoca un' premi

de composició per a orgue. Els Ínteressats es podeu dirigir

a la seu d'aquesta entitat: Palacio de La Madraza. Oficio-,

14. 18001. Granada.
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Aspecte de l'orgue de Banyeres (Alacant)


