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EDITORIAL

Després d'alguns mesos de falta de contacte motivada perqué el
nostre número anterior era triple, i per tant abastava nou mesos, acu-

dim de nou a la cita trimestral per tal d'oferir els estudis mes re
cents sobre l'orgue realitzats per les nostres terres acompanyats deis
documents inédits de rigor, com també d'algunes noticies recents sobre
les activitats entorn de l'orgue.

En aquest número, el tema principal esta centrat en l'orgue de

Callosa d'Eh Sarria (Alacant),
mes,

en bones

condicions,

que l'han restaurat.

orgue

segons

ens

que

sortosament

existeix i,

a

conten els mateixos orgueners

Pero seguint una extranya casualitat que es pro-

dueix sovint a la nostra regió, tenim l'orgue de Callosa, pero no la
seua documentado primitiva, el seu contráete, etc.

Els altres

estudis que amplíen aquest número ens presenten, en

canvi, documentació inédita i prou antiga sobre orgues que, una vegada
mes... desaparegueren.

Com a preludi al 275 aniversari de la mort de J.B. Cabanilles

que ceiebrarem el proper any 1987, ACAO avanca ja en aquest número
la publicació d'alguns incipit de diverses obres per a orgue de Caba
nilles encara inédites, preparats peí P. Julián Sagasta, organista
de la Basílica de Santa Maria la Major de Rema. Aquesta aportació fa

cilitaré el trebali deis musicolegs interessats en l'obra del nostre
insigne mestre. En números successius en donarem a conéixer d'altres

mes i informaren sobre els projectes que ja están preparant-se i madu-

rant de cara a la propera efemérides.
Ehs arriba la noticia de la gravació d1alguna obra coral de Caba
nilles.

junt a d'altres de P. Soler i Tafalla, peí Coro Universitario

Complutense de Madrid amb 1'organista Maite Iriarte. A fináis de de-

sembre es dona a conéixer ací a Valencia un disc de polifonía valen
ciana amb obres de Comes, Pradas i Cabanilles. la gravación es realit-

zá en directe durant un concert de l'Qrfeó Ihiversitari de Valencia
celebrat al Teatro Real de Madrid el 14 de febrer de 1984. La missa
de Cabanilles i la seua obra Mortales que amáis n'ocupen tota una
cara. Les obres están dirigides per Eiuard Cifre i, a l'orgue, Vicent

Ferrer.

ELs comentaris a les obres corren a carree del que subscriu

aqüestes línies, amb un disseny de portada a carree de l'equip AlcaláCanales i una presentado del rector de la Uhiversitat de Valencia.

Eh un altre ordre de coses cal assenyalar la final i tzació de
l'any de la música i el tricentenari de Bach i Haendel, amb la multi
tud de concerts que per les citades motivacions es feren al llarg i

ampie de la. nostra geografía.. Ja al número anterior parlávem deis catorze concerts

preparáis pels

set catedratics d'orgue espanyols, en

els quals es recopilava practicament tota l'obra de Bach per a orgue.

ies audicions,
bé

tot

que comencaren per Málaga, tingueren la repetició, o

el cicle,

en una sola ciutat, can fou el cas de Marbella
(Málaga) durant l'estiu, o bé distribuits a diverses localitats d'una

regió o provincia,

de Poníerrada,

com s'ha fet a Castilla-Leon, entre les ciutats

León i i el nou restaurat orgue de la catedral d'Astorga

peí ja prestigios i jove orguener Federico Acitores, restauració que
ha causat vertadera admiració entre els entesos.
També algunes integráis s'han produit al nostre país per un sol
organista, com José Manuel Azcue Aguinagalde, que l'oferí al santuari
de Nuestra Señora de la Bien Aparecida de la provincia de Santander,

a Madrid, i a las seua propia tribuna, a 1'orgue de la basílica de
Santa Maria del Coro de San Sebastian, i

Eh algunes ciutats es féu la integral
cas de Sevilla, i en moltes d'altres que és
celebraren concerts aillats, o també, com en
celebrat per tota 1 'illa un Festival d'orgue
amb la participació de destacats organistes

parcialment, com fou el
possible de ressenyar se
el cas de Mallorca, s'ha
realment molt important,
espanyols i estrangers.

A proposit, a mi em toca en sort interpretar al poblé natal del pare

de J. Bta. Cabanilles, Pollenca, i en un petit orgue del segle XVIII
construít per un orguener valencia. Mereix un elogi l'excel.lent or-

ganització del citat festival a carree d'Amau Reines, amb el patrocini del Ministeri de Cultura i del Govern Autónonom Balear.
A Valencia, la integral per a orgue s'organitza sota el patrocini

de la Conselleria de Cultura, Mucació i Ciencia de la Generalitat
Valenciana i la Caixa d'Estalvis de Valencia, i se celebra entre els
dies 8 de novembre i el 8 de desembre a les esglésies del col.legi

del Patriarca (Corpus Christi), la parroquia de Sant^ Joan i Sant Vicent i la parroquia del Sant Ángel Custodi. Cada un deis set organis

tes repetí un deis programes en un poblé de la regió; se'n beneficia
ren Dénia, on actúa José Ehrique Ayarra Jame, Sueca, amb Montserrat

Torrent, Borriana, amb Vicent Ros, Ebc, amb Esteban ELLzondo, Iliria,
amb Adalberto Martínez Solaesa, Alcoi, amb José Manuel Azcue Aguina-

galde i Algemesí, la térra nadiua de Cabanilles, amb Adolfo Gutiérrez
Viejo.

Pels

nostres

pobles de la provincia de Valencia els concerts

d'orgue i trompeta peí dúo Ros-Campos es prodigaren molt durant els -

mesos de novembre i desembre: Manises, Torrent, Montroi, tonteada,
Cntinyent, Catarro.ja, Illria, Benaguasil, etc., fins i tot l'orgue
portátil viatjá fins a Ronda, a la col.legiata de Santa Maria de la

citada vila,

on s'está preparant la creació d'un centre organístic

amb un bon instrument similar al de Marbella, es deixa oir, en aquell

marc incomparable i dotat d'una acústica extraordinaria, el petit portatiu i la trompeta de Vicent Campos.

El fruit i la gran activitat musical i concretament organística
de l'any passat esperem que naja constituit una pauta a seguir i un
alicient per tal de continuar sempre in crescendo el nostre treball.
Vicent Ros
President d'ACAO

ORGUE DE CALLOSA D'EN SARRIA
CALLOSA D'ENSARRIA
Al nord-est de la provincia d'Alacant, en un deis paratges mes
bells del llevant espanyol, a la vessant sud del mont Almedia, es tro-

ba situada la pintoresca vila de Callosa d'En Sarria.

Esta enclavada al cor de la Marina Baixa, que és una de les co
marques mes esquerpes i salvatges de la península, amb fesomia topo

gráfica variadíssima, ja que al costat de les muntanyes mes altes de
la regió valenciana, can Aitana i Bernia, té les nortes mes rialleres
i feraces i dista entre deu i quinze quilómetres de les millors platges de nostre litoral.

Travessen la vila quatre carreteres: a Benidorm (autopista)
-Alacant, a Alcoi, a Pego i a Altea (autopista) -Valencia.

La seua pobíació supera els 6.000 habitants. El clima hi és sa

i temperat.

la vila, que revela el seu carácter essencialment agrícola, es
troba edificada en terreny roolt desigual i montuós, pero ameníssim
per la bellesa deis seus paisatges i la vegetació deis camps que l'envolten.

Es un poblé privilegiat per una atmosfera acollidora que ho

embolica tot, per la generositat del sol -"pou sense fons de fruita"

que produeix principalment nesples i cítrics- i per la cássica senzillesa deis seus laboriosos habitants.
Al seu terme es troben les universaLnent faraoses fonts i cascades
del riu ALgar.

la historia de Callosa, com la de la majoria deis pobles de la
nostra regió, comenca a partir de la reconquesta del rei Jaume I, a
mitjan segle XHI.

El rei Jaume I conquerí Valencia el 1238, i el 1244, després

d'haver caigut al seu poder el castell de Biar, firma el tractat d'Almizra amb l'infant de Castella. Conquistades Biar i Xativa, ana sotme-

tent-se tot el territori compres entre aqüestes dues places.
EL 1254., Alazrach, cap musulmá, es féu fort a la nostra comarca
i posa en perill aquesta part del regne. Per tal motiu, aquest mateix

any el rei Jaume I reconquerí definitivament la indócil regió de la
Marina.

A l'edat mitjana, Callosa era un llogarret o alquería fundat pels
árabs en data desconeguda. Eh ser guanyada aquesta vila peí rei Con

queridor un grup de cristians hi erigeixen una església.

L'ESGLESIA
Durant el segle XIV, l'església de Callosa, dedicada a Sant Joan

Baptista, era servida per un vicari que residía a la vila.
Ei ser batejats els moros de Callosa fou beneída la mesquita de
Callosa i posada sota l'advocació de Sant Honorat. Potser fou abando

nada el 1584, en desaparéixer els cristians nous de la població, els
quals partiren cap a Alger anib les galeres d'Asan-bajá.
Eh les edificacions i desmembracions d'esglésies que el patriarca
sant Joan de Ribera, arquebisbe de Valencia, verifica l'any 1574, es
constitueix la parroquial de Callosa, anib els llocs de Micleta, Torre
d'Altea i Algar.

Ordena, el sant que, per estar ensobinades les esglésies de Callo

sa i Algar,

se'n fessen de noves sense que quedas vestigi de les mes-

quites.

Després de mitjan segle XVIII fou ideat d1 ampliar l'església pa

rroquial i s'encarregá del projecte N'Antoni Gilabert, l'arquitecte

mes distinguit que Valencia tingué en aquell segle.
Havent acordat l'ajuntament, l'any 1765, de continuar les obres,
acudí per a la seua execució a fra Jaume Gil, que aleshores estava
ocupat en les de l'església del convent de la seua orde a Cullera,
per a la qual cosa hagueren de sol.licitar llicéncia del Provincial

d'Aragó.

Es tractava de

"emprender el crucero que se deverá añadir

a la Iglesya vieja", com escrivia el citat frare en carta del 28 de
marc d'aquell any.

Comencades les obres el mateix any, quedaren acabades el 1786.
Eh una nota posada en un deis llibres de defuncions de l'arxiu parro

quial de Callosa es llegeix el següent: "Dia 24 de Deciembre de 1786
se bendixo esta Nueva Iglesia de Callosa por el Er. Vicente Galiana,

Ecónomo, vesino de esta villa, y el mismo dia trasladé al Santísimo
Sacramento de la iglesia antigua, a la Nueva, y canté misa, con asis
tencia del P. Bemat, religioso capuchino, natural de Alsyra, y otro

capuchino consta natural y vesino de ésta predicó el P. Serafín, reli
gioso capuchino y natural de esta villa".

Torna el consistori municipal a prendre acord a continuar-ne les
obres en sessió del 12 d1 abril de 1819, i a aixó contribuiren tots
els veins: el comte d'Qrgaz hi féu un donatiu de 6.000 quinzets. Con
tinuaren aqüestes obres anys després, i aleshores es degué comencar
la facana de l'església, que és de carreus, i el I83I encara s'hi
treballava., ¡ pero queda sense acabar. Es d'ordre jónic, del qual feren
tan freqüent ús en les facanes els arquitectes del segle XVIII.

L1 altar major de l'església és de l'ordre compost, com tot el

seu interior, i de masonería; es daura el 1865.
L'església té al seu interior, compreses tres neus en qué es divideix, 23 metres i 80 centímetres d'amplada; i de fons, fins al cor,

32 metres; 1'ampie de la central és de 10 metres i 40 centímetres i
la proporcionada altura; a cada costat hi ha quatre pilars.
EL seu aspecte és majestuós, i així, bé pogué escriure un cronis
ta d'Alacant que a Callosa hi havia "una església vertaderament nota

ble: la seua facana,

que encara no esta conclosa -escrivia-, és de

fermosa pedra jaspi del país, i pertany a l'ordre jonic; les tres majestuoses naus en qué es divideix 1'interior del temple son d'ordre
comport; els ares torals, de garrides proporcions, i I1altar major
recenünent daurat, és de la mes pura forma, I1ornamenten set estatúes

perfectament esculpides; té, a mes a mes, un bon orgue i una cómoda
sagristia. Eh una paraula, l'església de Callosa figuraría dignament
en qualsevol capital de primer ordre".
Eh el tema eclesiistic, Callosa és parroquia arxiprestal. L'es
glésia parroquial té com a titular sant Joan Baptista. La seua catego

ría és de terme de segona classe i arxiprestat. Des del segle XIII

pertany a la diócesi de Valencia, fins l'any 1957 en qué passá a la
diócesis d'Oriola-Alacant.
L'ORGUE

Segons Molí Salva en la seua Historia de Callosa de EhsarriA,
1'orgue data de l'any 1845; s'adquirí per la quantitat de vint-i-sis
mil quinzets, producte de la venda d'un bancal en la partida de la
Peita, venut juücialment per a aquest objecte, a fi de complir les
disposicions testamentaries del veí que fou d1 aquesta vila Domingo
Selles.

Estava el citat bancal a 1'entrada del camí del Falset, amb el
qual fita, i amb el camí d'Altea,, avui carretera, i es coneix des

d'aleshores amb el nom de bancal de 1'Orgue.

La quantitat que faltara per tal de cobrir la sima es recollí

entre els veins.
Fou nomenat organista En Pascual Ribera, segons contráete aprovat
per l'ajuntament,

peí qual s'obligava a tocar 1'orgue sempre que se

li ordenas per l'estipendi diari de set quinzets del cuite parroquial..
Posteriorment es paga deis fons del reg de la font Major.

Entre les obligacions de 1'organista estava la de compondré per

a les funcions que celebras l'església i de deixar un exemplar de cada
composició a l'arxiu de l'ajuntament, i en cas de crear-se banda de
música, tindria l'obligació d'ensenyar a canvi de l'abonament per part
de cada assistent d'una módica quantitat que indicaria l'ajuntament.

L'ajuntament ncmenava i pagava 1'organista, i l'últim que desenvolupa d'aquesta manera el carree, fou Francesc Rosich i Pertegás,
conegut per Paco el Sombrerer.

Després,

la parroquia pagava 1'organista,

algún aficionat. A partir de 1950 només ha sonat
especiáis i ha estat substituit per un harmónium.

o bé tocava l'orgue
l'orgue en ocasions

L'orgue es troba instal.lat entre la segona capella -la de sant

Pere- i la tercera -la de la Mare de Déu deis Desemparats-, conforme
s'entra al temple,

per la part dreta,

a 1'altura mitjana de l'arc i

sobre la porta lateral de l'església, anomenada "porta falsa", oberta
l'any 1880. S'hi construí un baleó voladís de fusta en forma de tribu
na per poder seguir les celebracions de 1'altar major. Eh estar situat
en aquesta

capella central,

la vasta ñau i la gran volta ofereixen

unes maravilloses condicions acústiques.
A aquest

198O,

treball redactat

per En Salvador Gregori i

Mayor el

carreé d'afegir algunes notes importants sobre aquest destacat

instrument de i'actual patrimoni organístic valencia, que patí un pri
mer intent de restauració a carree de Miquel Ángel Avendaño, el qual
oferí un recital el 10 d1 abril de 1981; posteriorment hi fou realitza-

da una restauració definitiva a carree deis qui subscriuen aqüestes
línies.

LA RESTAURACIÓ DE L'ORGUE DE CALLOSA D'EN SARRIA
L'orgue de Callosa pertany a 1'escola aragonesa tardana,

ja que

incorpora quantitat de jocs de flauta (nasards) i trets de 1'escola
castellana cora son l'orgue baix interior i els registres partits entre
c' i c's.

Poseeix dos

teclats de 47 notes, amb octava greu semicurta, de

Cae'", en les quals no falten mes que el Cs i el Ds.
Segons notes de M.A. Avendaño, fou construit el 1754 per Barto
lomé Sánchez, de Saragossa, per a un convent de Cocentaina; un convent

probablement ric, car l'orgue és d'una certa envergadura. Fou traslladat a Callosa el 1845, segons uns, per cessió deis drets de mercat
a Cocentaina; Adolf Salva en la seua Historia de Callosa d'Eh Sarria.

dona noticia sobre aquest orgue, tal com ha estat ressenyat anteriorment. Probableraent| del nateix constructor que el petit orgue de Gorga

i la mateixa ma: teclats amb la mateixa construcció, poms d'estiradors
de registre, canonada, flauta travessera de doble filada, trompa magna

interior i multitud de detalls.
Esta situat a mitjan ñau principal i a bastant altura, sobre una

tribuna en el costat de I1 Epístola. Poseeix una caixa neoclassica de
fusta vista que reprodueix la comisa, les columes i | els capitells

de l'església on és ubicat, per la qual cosa es dedueix que la caixa

actual o la seua decoracio no és 1'original.
Cinc castells cantants del flautatge i quatre d'omament, aquests

últims de fusta sense pintar, assomen de la caixa.

La seua base sonora és de 13 pams aragonesos, en to d'església.
Té un pedaler tipie d'onze pedáis, deis quals vuit son contres obertes
unisones al flautatge, dos de timbáis i una d'arca d'ecos.

La composició de 1'orgue era, practicament, 1'actual, com poguérem deduir de les etiquetes de registre origináis, les quals estaven
molt deteriorades i, algunes, quasi il.legibles.

Segons sebla, en el trasllat a Callosa, 1'orgue patí alguna petita modificació ais seus registres: substitució d'un nasard en 12^ ma
dreta per la flauta travessera i inutilització d'una corredora, tot

aixo en l'orgue major, probablement) de trompeta real, també en ma
dreta. En l'orgue baix se suprimí un registre de llengüeta de ná es
querra, o bé es deixá com una possibilitat d'ampliació posterior.
Totes aqüestes modificacions han estat respectades i la registració
actual n'és la següent:
ma. esquerra

na dreta
Orgue major

Clarín en quincena (en batalla)

Clarín claro (en batalla)

lleno a 4

lleno a 4

Trompa Real

Trompa Magna

CLarón

Tolosana

Nasardo 17

Cometa 6 hileras

Quincena y 19a

Quincena y 19a

Nasardo en 15

Flauta travesera 2 hileras

Docena

Docena

Bajoncillo (en batalla)
lleno a 4 (con 3a)

Clarín de Batalla (en batalla)
Üeno a 4 (con 3a)

Nasardo en 12

Nasardo en 15

Octava

Octava

Violón
Flautado de 13

Violón
Flautado de 13
Orgue baix

(Cadireta interior)

Nasardo en 19

Octava

losando en 15
Octava
Violón

Cometa inglesa (4 hileras)
Jfesardo en 15
Violón
Rajarillo (en 22*)
Clarín en ecos
Pedal

Trénolo a l'0.M.

8 contres i 2 timbáis (A i D)

ELs estiradors de registre están disposats típicament, de nanera
que en una columna están els jocs de flauta i en l'altra els de prin
cipal.

L1 orgue, que durant la guerra del 36 no patí cap desperfecte in-

tencionat; únicament la perdua d'alguns jocs de I1 orgue baix, perfectament accesible a la xicalla, sí que patí, probablement a fináis del

segle HX o comencaments del IX els corrents ranantitzants tristanent

célebres, que causaren la degeneració de 1'orgue en general i del que
ens ocupa en particular: reharmcsiització de la canonada, anib els seus

dentáis, Mitades de boques i estrangulament de peus; tot aixo airib
una elevació sensible de la pressió de l'aire que l'alimentava. Així,

s'aconseguia' de castrar l'instnmentj en restar-li harmcnics supe-

riors i deixaret-lo amb um sonoritat de "milior gust". Resultáis,
dones, puranent námetics en aplicar-hi corrents estetics sense haverlos assimilat previament arob profunditat.

A96 fou el principal problema que ens encontrarera en un principi
pero anib una rehannenització general, obrint peus, lievant dentats
i disminuint pressió, trobarem, prenent per guia el flautatge, una
fermosa sonoritat i una dosi prudencial de potencia. Prenguérem la

resolució de no baixar mes boques que les necessáries i regularem la
pressió per tal de poder harmonitzar a peu obert.
Eins no fa raassa ariys, la producció d'aire era nanual, a base
de les grans quatre manxes cuneiformes, encara existents. Posterior-

ment

s'hi adapta un petit ventilador,

tot asant aqüestes manxes com

a regulador de pressió.
El 1981, l'orguener Avendaño construí un regulador d'un metre
^uadrat aproxixnadament per tal de substituir aqüestes manxes, que pre-

sentaves serioses perdues, reféu la canonada que estava esqueixada
i netejá i toma a posar en funcionament l'orgue, encara que d'una
manera provisional.
Acb no obstant,

el subministrament d'aire era,

a totes llums,

insuficient; l'orgue estava asmatic, sonava poc i maiament i no s'en

podien usar mes que tres o quatre registres simultaniament, amb la
impossibilitat d1 afinar l'instrument correetament.

Les solucions adoptades per nosaltres han estat les següents:
- Ventilador nou i capac.

- th reguiador de 2 m2 per a l'orgue major i aprofitament de l'antic

per a l'orgue inferior, anib la consegüent independització entre secrets i entre contres i orgue major.

- Construcció de tota la canonada que hi íaltava, tant de jocs complets de l'orgue baix com de tubs solts de l'orgue major.
- Iteconstrucció de plens i cometes.

- Beconstrucció de cañáis i ilengüetes de tota la trompetería, les
quals estaven mesclades entre elles i en mai estat.
- Inpaperat nou de tot el costeiiain de l'orgue major, ja que presenta-

va traspassaments importants, causats peí deteriorament de la pell
de cobria el citat costellam.
- Fer entrar el vent peí costat de baixos.

- Reharmonitzar íntegrament el material sonor en 1'estética classica,
tot fent sonar els principáis con a principáis i les flautes com a
flautes.

- Copiar,

en la mateixa caligrafía, les etiquetes origináis, quasi

il.legibles, i col.locar-Íes al seu lloc.
Tot aixó, mes innombrables detalls iupjssibles de relatar en un
article de les presents proporcions.

Greiem, amb aquest treball, (haver recobrat la sonoritat espléndi

da d'un deis pocs exemplars d'epoca que queden a la provincia d'Ala-

cant. Ssperem amb aixó que, a mes de servir al cuite, que és per a

la cosa que fou construít, que servesca tasaba per tal de difondre la
música deis nostres compositors pretérits, tan volguts per a nosal
tres.

10

DOCUMENTA

índex de documents

I.- Entrega d'una quantitat de diners destinada a la construcció d'un
orgue per a la capella de la Mare de Déu de Gracia, de la parroquia
de Sant Agusti de Valencia.

II.-Contráete signat en 1489 entre els orgueners Joan Alamany i Jaime
Pone per una banda, i els obrers de la parroquia de Sant Tonas de Va

lencia per una altra, per a la construcció d'un orgue destinat a dita
parroquia.

"Incipit" d'algunes obres per a orgue de J. Bpta. Cabanilles, no
publicades fins ara.
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Not. B. Bodi

Valencia
"Ego,
omnium

Catherina

et

lencie,

jurium

in

solutum

hereditario
de

residuo

ssime

precii

vobis,

de

vidua

Alfonsi

et

heres

Nunyes,

quantitatis

honori

cujusdam

Marie

organi

universalis

q2,

civis

infrascripte

Johanni

Alamany,

per

facti

vos

bonorum

civitatis Va

per

me

organiste,

dicto
debite

pro capella Sacrati-

Gracia constituía in monasterio Sancti Augus-

presentis

Civitatis:

Alamany,

organiste

hanni

uxor

consimilis

nomine

Virginis

tini

Yvanyes,

honorabilis

gratis,
dicte

dicto

nomine,

Civitatis

cedo

vobis

habitatori,

et

dicto Jo

vestri

jura

et actiones michi dicto nomine pertinentes adversus seu contra venera-

bilem
tie

priorissam

ad

illis

monasterii

exactionem
viginti

nomine

terdecim

quinqué

débitos

de

de

magdalenes presentis Civitatis Valenc-

librarum

ducatis

mutuo

per

auri

dictum

et

quatuor

per

ipsam

Alfonsum

solidorum

priorissam

Nunyes,

de

et

michi

q-

virum

ex

dicto

meum

eidem graciose facto.

Et pro predictis obligo vobis et vestris omnia bona dicte herencie
mobilia et inmobilia.
Actum Valentie,

Testes
Col 1,

die xvii mensis septembris anno MDIII.

fuerunt| Bernardus

cerdo,

de

Gangua,

punyalerius,

et

Reymundub

3064 - Not. P.J.

Zabrugada

Valentie habitatores.
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Valencia

"Die Mercurii
In

Christi

domicellus,
pro

operarii

in

tis

et

degens
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nomine.

julii

Noverint

anno Domini M? CCCC2 VIII12"

universi

civitatis Valencie habitator,

venetus,

civitatis,

XV3 mensis

nunch
anno

ex

una,

Johannes
Valencie,

domiciliatus
presenti
et

ambo

Galvanius

Bou,

in dicta civitate Valencie,

tanquans

Jacobus Pong,
stipulet

nos,

mercator

Ecclesie

Spinnelnoguer,

quod

et Nicolaus Balbi,

parrochialis
fusterius,

organerius,
uterque

12

Beati

Thome

naturalis Alamanya,

nostrum

dicte

vicinus dicte civita
in

solidum

nunch

partibus

ex

altera,

gratis

fitemur

et

nostrum

alteri

quod

in

Ínter

etc.

per

veritate

et

nos

nos

altera

partes

et

successores rostros

recognoscimus

alteri

ad

nobis

ipsis,

invicem

et

quoscumque

hoc

est,

con

una para

vicisim presentibus,

predictas fuit et est inhita,

concordata,

pro-

missa atque stipulata concordia, pactum et avinenciam, tenore capitu-

lorum subscriptorum declaranda, que quidem Capitula in presentía partium

et

testium

subscriptorum

per

notarium

subscriptum

lecta

et pu-

blicata fuerunt et sunt tenoris et continencie subsequentis:
En

nom

de

nostre

Senyor

JhuXrist

e

de

la

molt

gloriosa

Verge

Maria, mare sua, e lahor del beneventurat monsenyor Sent Thomás.
Capítols fets, fermats e concordáis entre los magnifich en Galva-

ny

Bou,

Balbi,

en

donzell,

de

nom e axí com a obrers

parroquial del
nors
e

la Ciutat

de

Valencia,

Pong,

alamany

sobre

que

en

en

Nicholau

la sglésia

de una part, e los ho-

vehí de la dita Ciutat, e en Johan Spinelnoguer,

de

los

e

la dita Ciutat,

lo any present son de

dit benaventurat Sent Thomás,

en Jacme

orguener
de

habitador

mercader veneciá resident mercantívolment en

present

orguens

resident en

ques

volen

Valencia de

la part

altra,

fer en la dita sglesia de

Sent

Thomás.

Primeramenf

es

concordat entre

les dites parts que

los

dits

en

Jacme Pone, e en Johan Spinelnoguer haien a fer e sien tenguts e obligats simul et in solidum de fer un
Thomás,

de

larc

deu

la cara de estany

palms

segons

orgue en la dita sglesia de Sent

comengant a la Cabsa mestura e priva de

que

es

pertany.

ítem que aquest orgue haia de sonar e puixa sonar en dos maneres,
50

es

los principáis

que

sien

flautes per

si,

e

aprés

tot

lo orgue

ab son forniment.

ítem es concordat aximateix que los dits en Jacme Pong e en Johan

Spinelnoguer
orgue
soné

sien simul

et in

solidum obligats a tenguts

xich ais pits del orgue major dessús dit,
e

puixa

sonar

plantes per si

en

tres

octava de

maneres, go

les plantes del

es que

de fer un

lo qualsorgue xich
los principáis sien

orgue major dessus dit,

e

lo qual dit orgue xich haia a teñir tota sa mesura a compliment de
orgue en manera que los dits orgues lo gran e lo xich tinguen totes
les coses necessaries per a restar en perfectió.
E mes que en lo dit orgue hi haia musetes que responguen ab les

flautes del orgue major en forma que los dits orgues, lo gran e lo
xich resten concordáis, afinats e acabats ab tota perfectió a juhí
de bons musichs.

E per que nos puixa seguir entre les dites parts diferencia algu
na en la electió de les persones qui han de conexer, judicar e arbi-
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trar si los dits dos orgues serán be acabats e affinats segons dessus
es

contengut,

acordes
dits
los

que

ara

sien

per

lavors

conexedors

dos

orgues

e

dits

mestre

Johan

del

e

lavors

per

ara

les

dites

parts

son

e examinadors de la primor e bondat deis

gran

e

del

xich

e

de totes

les

coses

en

que

Alamany e en Pone, son tenguts e obligats juxta

los dits capítols sobredits los venerables mossén Podio, preveré mes
tre de cant, mossén Noffre,
mer,

sonador del orgue de la Seu e mestre For-

mestre de orguens.

ítem es concordat entre les dites parts que los dits mestres Ala
many

e

en

Pone,

haien a donar

haien

de

haver

de

los dits obrers, e los dits obrers

e paguar a los dits mestres per ocassió deis dits or

gues huytanta lliures

reals

de

Valencia,

e

els

haien a donar tot lo

stany del orgue vell, lo qual stany es huy en la secrestia de la dita
sglesia de Sent Thomás.
Les quals huytanta lliures los haien de esser paguades en aquesta

manera,

50

lliures,

es

que

e quinze

de

continent los haien

lliures

asentat que

a bestreure vint e cinch

sera

lo orgue chich

ais

pits

del orgue gran e aquest posat, e los quaranta lliures restants a compliment

sera

de

lo

les

orgue

huytanta

major

lliures

e

jutjat

haien

aquell

de

haver

a juhi

affinat e acabat que

de

bons

musichs

segons

dessus es dit e no'abans.

ítem

es

concordat

que

aprés

que

los

dits

orgues

sien

acabats

e

affinats e jutjats, segons dit es, si dins temps de hun any complidor

del dia aprés que los dits orgues serán jutjats, aquells o algún joch
de aquells
any,

que

se
en

discordará o se affollara en tot o en part dins lo dit
tal

cars

los

dits

mestres

del dit orgue

o

l'altre

de

aquells simul et in solidum haien e sien tenguts e obligats de adobar

e refinar a ses despeses
lo dit

los dits orgues tantes voltes quantes dins

any se discordassen.

ítem son de acord que los dits mestres haien donar fets e grabats
los

dits

orgues

ab

tot

son

compliment

e

ab

totes

los

coses

dessus

contengudes per a la festa del benaventurat Sent Thomas primer vinent
e any present huytanta nou

Quibus
per

notarium

dantes

et

et

pars

quantum

videatur,
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subscriptum

concordia

nostrum

si-ngula

in

utrique

.

Capitulis

aprobantes

preinserta
una

quidem

concordia voce alta et intelligibili,
et publicatis,

pascissentes
et

alteri
partium

et

capitulis

nos dicte partes lau

firmantes

contenta

et

omnia

et

singula

in

descripta promittimus

et altera alteri ad invicem et vicisim omnia

preinserta

attendere

et

lectis

Capitula
nostrum

efficaciter

pactata,

pertineat,

tenere,

14

promissa

et

stipulata

pertinere

ac

expectare

observare

et

adimplere

omni

opera atque efectu uti
preinsertas

Capitulis

nec contravenire,

promissum et stipulatum Ínter nos extitit in
et

in

nullo utnquam teinpore infingere,

revocare

palam vel oculte aliqua racione vel causa, sub pena

sexcentorum solidorum regalium Valencie de bonis partis non adimplentis parti obedienti dandorum etc.. Rato pacto etc..
mus

ad

invicem

impetrare

etc.

omnium etc.

et

juramus

ad

sub

dicta

pena

Fiat

renunciacione

Dominum Deum
danda

etc.

executoria cum fori

omnis

appellacionis

et

etc.
Rato

Insuper promitti-

non
pacto

submissione
recursus

littigare
etc.

Ad

variacione

pro

pactum

ñeque
quorum

judicii
etc.

Pro

quibus ómnibus et singulis etc. obligamus pars parti alteri et altera
alteri ad invicem et vicisim omnia bona videlicet nos, dic.ti Galvany
Bou et
dicti

Nicholans
Jacobus

Balbi,

Pone,

et

et utriusque nostrum in

fabrice dicte parrochialis ecclesie, et nos,
Johannes

Spinnellnoguer

bona

nostra

propria

solidum renunciamus beneficiis accionis foro

Valencie - Actum Valencie.

Testes:

Johannes
magnifici

Almenara,
Johannis

domicellus,
de

.et Vincencius Campanar,

15

Castellvi,

residens
Valencie

in

domibus

habitator-,

vicinus vi 1 le de Cullera.
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Tiento do 4° roño.ñutido de ramo izquierdaíB.C.,M.>%.p.l!Sl)

rff

T

Tiento Jo'4° tono, partido (B.C.,M.38n,p.3O8)

i

J

Tiento de 4*' tono.Partido de mano derecha(B.C. ,M.jS6,pp.134-137)

1
Tiento de 4? tono.Partido de dos tiples(B.C.,M.387,ff.319-321 ,anónimo

B.C.,M.386,pp.29-33)

I

Tiento de 4? tono lleno(B.C.,M.387,ff.202-205)

Tiento de 4? tono, de mano izquierda(B.C. ,M.387,ff .284 -286 )

ff

410

TT

16

J_

Tiento 4° tono de nano inquionia(B.C. .M.75I .p.414)

J—J

J J J

^

Tiento lleno de 49 tono (Jaca,p. 120)

Tiento de 4o tono.Partido de mano izquierda (Fclanitx M.173,ff.2OO - 203

m
Tiento de 5° tono.Partido de nano derecha(D.C.M.,386,p. 109)

8

5É=É=É

Tiento de 5? tono.tertido de mano dcrcchaíB.C.,M.3S6,p.l31)

Tiento de Batalla, de 5? tono.fiutido de mano derecha(B.C.,M.38f\p.l4S

17
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Tiento do y tono.Partido Je dos Hn.\os(B.C..M..Íi'<>,p.201)

ÉÉÉ
Tiento lleno de S° roño por bcquadrado(B.C.M.386,p.203)

Tiento de 56 tono.Partido de mano izquierda(B.C. ,M.3%,p-24O)

#
Tiento de 5^ tono.fturtido de mano derecha(B.C. ;M.386,p.Z43)

?rrr-'Tr"r-f
Tiento de S° tono.Partido de mano derechaíB.C. ,M.386,p.248)

412

18

Tiento do í1 tono di- Jos bajos(B.C..M..Í<7.ff.2ftl --M '

J ,

ñ

1 .

x

.

Y^-K

fll

H

^ J ü

9

Tionro do í° tono de mnno derecha(B.C.M.387,ff.295 -300 )

L

ii:

Tiento do S" tono de imno derecha trasportado(B.C.,M.387,ff.381-383 )

rjT

Tiento de 5o tono do mino izquierda(B.C.,M.387,ff.396-398)

¡Mm

Tiento de 5? tono de clarines,nano dereetatB.C. ,M.387,ff .^í>-388 ; Jaca,p.29)

WF
Tiinto de 5° tono a 4 (B.C. ,M.450,pp. 1-6)

19

413

TUiito IKtw de "■" tono (B.l'..M..t<7.tT.IW -121

|J».

=\

j J J

^~r r
=í

7A1—

1

'

¡

i*4
' —

Tiento de ^° tcno lleno süi passo (B.C..M..l87.ff.l92 -H)41

Tiento de * tono.Partido de mano izquierdaíB.C. ,M.3S7,ff.258-261)

I Jjt

-

y—

1
---

—t—í-

\

Tiento de 8e tono pinto alto(B.C.,M..3S7,ff.355-357)

-

»

V

Tiento de So tono para la cometa masna(B.C. ,M.387,ff • 37-1-373

i
ñ si fl

i
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1

Dades tecniques:

cüapasó h - 444 Hz a 15e C
pressions O.M. i O.B. - 75 mm. c.a.

secrets cronátics deCac'". anib 47 canals

secret O.M. = 1Ó0 x 155 cms. (en dues peces)
profunditat canals O.M. - 65 nm.
ampiada canals O.M. de C a Gs = 20 nm. d'A a g"s = 15 nm.

(d'e" aC" = 12 mn.
Entalles de tubería de I1O.M.
Flautado

3'

d C

154

mn.

Octava

0

c

85

nm.

Docena

2'2/3 $

c

57

mn.

Masardo 12*

2» 2/3 $

c

88

nm.

Kasardo 17^

l'3/5

c

57

nm.

flauta trav.

8'

Tixmpa Real

8«

Bajoncillo

4«

0

c

Clarín 15a

2'

0

c

72

nm.

c's

67

nm.

0
C

ló1
Centras

8«

30 x 35 nm. (fusta)

0

C

"36

nm.
nm.

165 x 170 mn. (fusta)
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Plens:
c

c's

es

C's

26*

2/3 '

19* l11/3

12*

2*2/3

29*

1/2 •

S"

5! 1/3

22*

15*

2 •

8a

4 '

1 '

33* 1/3 '

26* 2/3'

19*

l!l/3

12a

36*

29* 1/2*

2'2/3

22*

1 «

15*

2 '

1/4 '

C
22*

fs
1 '

15*

2'

fs

f"s

8* 4 '

8 •

26a 2/3'

19* l'l/3

12a 4!2/3

29* 1/2'

22*

15*

31* V5!

24* 4/5s

ls

Ciaron (m. esq, .)

2 '

17» 1*3/5

8a
10a
12*

4 '

3V5
2J2/3

Tolosana (m. dr.

C

G's

19* i11/3

12* 2*2/3

22* 1 •

15* 2 '

24*4/5s

17* l!3/5

Corneta 6 f:

1*

8' (tapat)

8* 4' nasard. cilíndric
12a

2!2/3

••

11

l'vS

2'

"

11

17* 1*3/5 "

11

19* I11/3 "

n

Josep 11. Beresngi»

Joan Baptista Díaz
-orgueners-
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UN ORGUE PER A LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE GRACIA

A L'ESGLÉSIA DE SANT AGUSTl DE VALENCIA (1503)

Des d'antic,

la imatge de la Mare de Déu de Gracia venerada a

l'església de Sant Agustí de la ciutat de Valencia (aleshores con
vent, ara parroquia), atreia de tal manera la devoció de la gent que
el rei Enrique II de Castella ordena construir al seu carree una capella d'uns vint pams en quadre per tal de col.locar-la-hi dignament.

Mes tard, el 1370, no satisfet amb aixb, el mateix rei faria edi
ficar al seu honor un santuari mes sumptuós amb planta de creu grega
i ricament decorat, de manera que se'n dauraren els capitells i les
faixes deis ares torals i de l'arrencada de la volta. Després, ai
prendre la capella sota la seua protecció i patronat, per un privilegi datat a Burgos el 17 de maig de 1379, la dotava amb tres mil mara

vedís sobre els delmes deis ports de Requena.
Aqüestes grácies foren confirmades i ampliades el 22 de novembre
de 1479 pels reis Catolics, els quals afegiren a la dotació uns altres sis mil maravedís per tal que sis religiosos del convent mantinguessen el cuite de la capella con a capellans i celebrassen diariament el sant sacrifici per les intencions de les reals persones. Cal
teñir en compte que a dues passes d1 aquesta estaven les sepultures

de les infantes Na Juana i Na María, filies d'En Femando hagudes
fora del matrimoni.

SLs llums d'argent il.luminaven el recinte, i eren maltes i de
considerable valor les joies que posseia, obsequis deis reis d'Aragó

i de Castella i d'altres diferents personatges, ^enfcre les quals destacava un precios cércol d'argent, que anomenaven l'aracoeli, ornamentat amb serafins i que ostentava les armes pontifícies en ser regal del papa Aleixandre VI.

En aquesta capella feien estació les processons extraordináries
del Centenar de la Ploma i hi acudía el poblé massivament per a precs

i accions de grácies en els esdeveniments notables (1).
A causa del cuite tan intens i perqué res no hi faltas, la cape
lla de la Mare de Déu de Gracia fou enriquida amb un orgue propi,
diferent del que tenia l'església de Sant Agustí. Així ho suggereix
un document que tracta d'una viuda que ha rebut amb 1'herencia del

seu espos el compromís d'entregar una determinada quantitat a un orguener, i per tal de satisfer-la li cedeix els drets que té 1'heren
cia contra la priora del convent de Magdalenes. (Doc.I).

25

L1 orguener al qual s1 encornaría, aquest treball és Joan Alamany,
conegut ja pels investigadors d'aquesta especialitat i pels nostres
lectors, els quals remet a treballs meus anteriors on donava complida
referencia de

les

coses publicades fins aleshores alhora que acom-

panyava documentado inédita

(2),

i ara aporte documents nous que

amplien els nostres coner?íiments sobre la labor a Valencia d'aquest

important orguener estranger^com també del seu compatriota Jaune Pone.

Josep Nicolau Bauza

(1) Marqués de Crüilles. Guia Urbana, 1, pag. 163-

(2) Vide Cabanilles núm. 7 pag. 6 i ss. i núm. 14-16, pp.

37, 63-64,

72 i 106.

Vista interior de l'orgue de Callosa d'Eh Sarria.
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UN ORGUE PER A LA PARROQUIA DE SANT TOMÁS
DE VALENCIA (1489)
Acabada d1 efectuar la reconquesta de la ciutat de Valencia, el
rei victoriós encornaría a l'arquebisbe de Tarragona Pere d'Albalat,

el qual l'havia acompanyat en la campanya, que prengués possesió de
totes les mesquites existents dins i fora de les muralles i, després
de reconciliar-Íes,

en convertís deu d'intramurs en temples parro-

quials.

Complí el prelat l'encarrec rebut i nomena, a mes, els respectius
rectors, els quals presentaren submissió canónica a l'arquebisbe tarragoní mentrestant no s1envías un bisbe residencial propi i definitiu.

Delimita també l'área que havia de teñir cada una de les parróquies

i assigna a cada una d'elles el nombre de preveres convenient

per a 1'esplendor del cuite i bon servei deis fidels.
Al rei, que havia manat la creació de tais parroquies, corresponia de dotar tant aqüestes com els seus servidors, deis mitjans ne-

cessaris per a la subsistencia i funcionament. En efecte, els féu donació de sengles cases i horts i assenyala. les rendes que havien de
rebre.

Entre aquelles primeres parroquies de la ciutat de Valencia esta-

va la de sant Tomas apóstol. Al iÍLbre del Repartiment iniciat el dia.
cinqué deis idus d1 abril de l'Era 1277, data que correspon al 9 del
"A Amau de Mont-

mateix mes de 1239, trobem les partides següents:

blanch, les cases de Mahomet Abocabayen en la parroquia de Sant Tomás.

A Janfredi de Loaya, el fom junt a l'església de Sant Tenias".

Aquella esglesia ocupava l'área de les actuáis cases del carrer
de les Avellanes, números 19 i 21, i la del carrer de Cabillers
assenyalada amb el número 11 que, consegüentment, formaven un cantó.

Ja benelda l'antiga1 mesquita, convertida ara en esglesia cris
tiana, se l'hi nomena rector, el qual degué ser un deis clergues que
havien vingut amb el rei a la reconquesta, segons ell mateíx havia

promés a les Corts de Montsó, Quasi segur era el que, el 26 de febrer
de 1243, firmava en quart lloc amb els altres rectors de Valencia amb
en nom de Thomas.

Per a habitatge rebé el citat rector la casa de Mahomat Annagar.
L'església primitiva devia. ser com la major part de les anteriorment
mesquites,

molt

modesta,

de manera

que

totes

aqüestes comencaren a

ser enderrocades per tal de construir edificis de nova planta.
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En el cas de la parroquia de Sant Tomás, grans dificultáis degue-

ren sorgir per a una nova construcció, perqué el 1276 era 1'única que
no comptava encara amb aquesta. Quasi podria pensar-se en una coinci
dencia amb el retard del seu sant titular, l'últim que arriba a la

presencia, del Senyor després de la resurreccio. RL ha indicis que tal
retard es degué a la proximitat de la parroquia a la catedral i a la
residencia del bisbe, que com a astres poderosos entrebancaven la mar-

xa regular d'un satéí.lit massa proper.

Pero, encara que mes tard, la. construcció del nou temple s'enge-

garia(. EL 1312, ja en temps del bisbe dominic fra Ramón Dezpont, els
feligressos obtenien permís del rei per tal d'adquirir cases de reialenc i destinar-ne el solar a l'eixemplament del temple. Pareix ser
que en aquella data deurienj estar ja edificáis la porta principal i

el campanar, encara que les obres no es donarien per acabades fins
a les acaballes d'aquell segle.

L'eruiit canonge arxiver Sanchis Sivera recollí amorosament totes
les dades que pogué sobre aquell temple, escasses, certament, com ell

mateix lamenta. Degué ser una construcció senzilla, d'una sola ñau,
d'estil gotic, desproveída d'ornamentació.
Es comunicaba amb 1'exterior per dues portes corresponents ais

dos carrers colindants. la principal donava al carrer de Cabillers
i era d'estil romanic; formava tres ares concéntrics arribs bells capitells historiats. A la seua esquerra s'alcava la torre de les campanes, de carreus, severa i escapeada.

Durant aquell segle XIV, segons ens fan albirar les Actes de vi

sita episcopals, es construiren fins set capelles, augmentades després
per generosos donants que volgueren teñir en aquell recinte la sepul
tura familiar. Totes les capelles ostentaven magnífics retaules de

fusta amb les admirables pintures que produien els nostres artistes

"primitius" i estaven tancades amb cancells de ferro, també obres aca
bades deis mestres forjadors.

Passant el temps, la superabiíndancia de pintors que fruí la Va
lencia del període barroc ana decorant amb temes bíblics i sagrats
els espais lliures en murs i voltes.
L'església, no obstant, se sentia incomoda de no poder albergar

folgadament la seua feligresía, fins que en un moment donat s'hi oferí
inesperadament el rellevament i la jubilació definitiva.
Perqué no lluny d'aquesta s'havia eregit en el segle XVII una
casa de l'Oratori fundat a Roma per sant Felip Neri_, la qual havia

alcat un temple magnífic. N1 havia donat les traces per a la fácana,
i potser també per a I1 interior, el pare Vicent Tosca, 1'insigne filo-
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sof i matemátic que ens deixá en el planol de la ciutat de Valencia
un document de valor historie inestimable.

Quan, el 1835, el govem espanyol decreta l'expulsió de les ordes
reí igioses i se n1incauta deis edificis i propietats, tampoc la Con-

gregació de l'Oratori no es lliura del compliment d1aquell expoli.
El seu temple queda abandonat per algún temps, de manera que la Comi-

ssió d'Aimament i Defensa acorda que servís de magatzem per a tot el
blat existent ais posits.

Afortunadament, poc després algú pensá a utilitzar tan bell monument per a l'església de la parroquia de Sant Tomas, i, en efecte,

el 10 de desembre de I836, aquesta prenia possessió del que fora tem
ple deis PP. Qratorians. Amb el nou any, el clero de Sant Tomas hi
reprendria el cuite en mala hora interrumput. (1)

Ais pocs records que pogué recollir el Dr. Sanchis Sivera de
l'església antiga, ens complau d'afegir-ne un altre que no tingue
l'oportunitat de trobar. És el contráete per a la fabricació d'un orgue, ajustat a fináis del segle XV entre els obrers de la parroquia
i un orguener alemany, contráete que es conserva entre els protocols

d'un notari valencia, el discret Eh Pedro Juan Zabrugada. (Doc. II)
Excel.lents eren els orgueners ais quals se'ls encomana la construcció de I1 instrument, particularment Joan Alamany, tan familiar
ja per a nosaltres,

i sobre el qual donem a conéixer noves dades en

aquest mateix número (2). Molt qualificats eren també els experts anomenats per tal d'examinar I1obra un cop acabada, entre els quals tro-

bem al célebre teoric Guillem de Podio, "preveré mestre de cant" (3),
juntament amb "mossén Noffre, sonador del orgue de la Seu" (4), "e
mestre Former, mestre de orgues" (5).

No tenim mes que aquest contráete sobre aquell instrument músic.
Ignoran durant quant de temps la seua música omplí l'antiga església

parroquial de 1'apóstol sant Tomas en les funcions litúrgiques. Segurament, com tants | altres, degué patir periódiques reparacions i am-

pliacions. I és possible que, si no abans, acabas els seus dies aban
donat en la seua església en traslladar-se, quasi tres segles i mig
després, la parroquia al temple deis Qratorians.
ELs orgues que posteriorment ha tingut aquesta parroquia en la

seua nova ubicació, inclós 1'instrument d'OESA que en l'actualitat
posseeix, serán objecte de l'estudi que mereixen mes avant.
P. Josep Nicolau Bauza
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(1). Sanchis Sivera, José. "La iglesia parroquial de Santo Tomás de
Valencia". Monografia histórico-descriptiva. Valencia, 1913(2). ELs interessats en aquest personatge poden consultar l'article

anterior d1 aquest mateix número, particularment la nota (2).
(3). Sobre aquest important teoric, el lector interessat pot consultar

-entre altres treballs;-,

els estudis que tot seguit indiquem: Ruiz

de Iáhory, "La Música en Valencia", pp. 377-379- Valencia 1903- Anglés, H. "La música española desde la Biad Media hasta nuestros dias",
pp. 62, 64 y 66. Barcelona 1941. Anglés, H. Anuario Musical vol. II,
1947, pp. 151-173. León Tello, F. J. "Estudios de historia de Teoria

Musical" pp. 235-242. C.S.I.C. 1962.
(4). Aquest organista deu ser Nofre Ferrer, el qual ja era organista

de la Seu de Valencia en I482. Vide Climent, J. "La capilla de música
de la Catedral de Valencia", en Anuario Musical vol. XXXVII, p. 6l.
C.S.I.C. Barcelona, 1983.
(5). Sobre aquest orguener, vide Sanchis Sivera, J. "Organeros medie
en Valencia" en Boletin de la Real Academia de la Historia

vales

LXXXVI-II, 1925. pp. 467-473 i "Cabanilles" n° I4-I6 Qrgues y organis-

tes d'Alzira, pp. 32-33, 62,71 i 94-96.

Vista interior de l'orgue de Callosa d'Eh Sarria.

CURSETS I

CONCURSOS

Del 8 al 10 de maig, seminari sobre l'"Orgelbuchlein" de J.S. Bach

a l'orgue Ahrend/Silbernan de l'església deis jesuites a Porrentruy
a carree del prof. Michael Radulescu de Viena. ELs interessats deuen

escriure a la Fondation Pro Música, caixa postal o apartat de correus

290, 2900-Porrentruy (Suissa).

Curs d1interpretado a Romainmótier del 6 al 20 de juliol.
Professors: Guy Bovet per a música anterior a Bach i improvització,

Martín Haselbock per a l'obra de Franz Iiszt, Lionel Rogg per

a l'obra de Bach i Haral Vogel per a Buxtehude. Interessats dirigir
se a Cours d'interprétation de Romainmótier,

CH 1349 Romainmótier,

Suissa.

Curs d' interpretado de música antiga espanyola en la IMversitat

de Salamanca del 7 al 18 d'agost. Professors Mantserrat Torrent i Guy
Bovet. Inscripció a Romainmótier o a Salamanca.

VIII concurs Paúl Hofhaimer d'interpretació a Insbruck del 5 al
11 de seterribre.Els interessats deuen dirigir-se a Stadtisches Konzert-

büro, Herzog-Friedrich-nStrasse 2l/l, AÓ020 Insbruck, Austria. (La co
rrespondencia en alemany, per favor).
Grand Prix de Chartres de l'l al 21 de setembre, tant d'interpre

tació

can d'improvització.

Interessats dirigir-se a Secretariat du

Grand Prix de Chartres, 75 rué de Grenelle, F 75007 Paris, Franca.
IV Concurs a Winterthur del 17 al 24 d'octubre, seguit d'un semi

nari sobre l'obra de Iiszt per a orgue (També la sonata de Reubke i
algunes transcripcions de Wagner) a carree de Martin Haselbock.

Tercer concurs d'interpretació de Toulouse del 16 al 20 de juny,
consagrat a la música contemporánia d'orgue. Dirigir-se a: Secretariat
du concours, 54 rué des Sept-Troubadours, F 31000 Toulouse, Franca.

Intemational Organ competition Laessoegade 74 - DK - 5230 ODENSE
M, del 31 d'agost al 7 de setembre.
En próxim congrés internacional de la Gesellschaft der Orgelfreunde es celebrara a Lausana del 27 de juliol al 2 d'agost. Interessats
dirigir-se al director Guy Bovet a Romainmótier.

Concurs internacional de composició per a orgue. (de 10 a 15 mi-

nuts). Data límit:

3-4-86.

Interessats dirigir-se a:

Grand Prix de

St. Remy-de-Provence, 5 rué Camot, F 13120 Saint-Remy. Franca.
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L'orgue a la Península Ibérica. Vllé curs internacional d'interpretació a carree del prof. Josep >P Mas i Bonet. Torredembarra-Mont-

blanc

(Tarragona), del 14 al 26 de Juliol de 1986. Interessats diri-

gir-se a: M. Mas. Apartat de correus 531- Reus (Tarragona). Tel. (977)
305765.

Vista interior de l'orgue de Callosa d'Fn Sarria.
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Aspecte de 1'orgue de Callosa d'Eh Sarria.

