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-EDITORIAL-

Eh el primer número de CabanilJ.es corresponent al primer trimes

tre de l'any en curs, l'organista de la Vilavella (Castelló) Joaquim

Vicente Mechó, en informar sobre la inaugurado del non orgue cons-

truit per Josep Lluís Berenguer i Joan Baptista Díaz i instal.lat en

la parroquial d'aquella poblacio, remarcava aquest fet com a poc habi

tual per terres valencianes. Encara que aixó e's cert, esperen que ho

siga cada vegada menys. Com veurem en aquest número la temática prin

cipal del qual se centra en el nou orgue contnnt per Gabriel Blan-

cafort i instal.lat a la capel la de la Mare de Déu de la Salut, patro-

na del poblé natal de Cabanilles, Algemesí. També en el próxim número

aportarem informacio sobre aquesta qüestió, pero no avancem esdeveni-

ments.

la vida organística valenciana está essent mes intensa durant

aquest any per causa, com també saben els nostres lectors, de la ce-

lebració del 275 aniversari de la mort de Cabanilles. -Sobre les di

verses activitats a aquest respecte que comentavem en els números an-

teriors donaran una mes complida informacio en l'últim número del pre-

sent any, quan ja s'hauran celebrat prácticament tots els actes pro-

gramats. No obstant, volem destacar-ne ja ara alguns, inclús d1entre

els celebráis fora de Valencia.

Son diverses les publicacions que han ressenyat o ho faran durant

la resta de l'any, La celebrado d'aquesta efemérides i la significa

do de la figura de Cabanilles: diversos periódics, Ritmo, Revista

Musical Catalana,... En aquesta darrera apareixia en el minero .13-34,

corresponent ais meses de julio]-íigost, pagines 1,3-16 (325-328), un

interessant article de catedratic d'orgue deL Conservatori Superior

de Música del Liceu de Ekrcelona, Josep >tiria Mas i Bonet. Aquest des-

tacat organista va dedicar un programa monografic a 1 'obra de Cabani

lles en concert celebrat el Q d'agost a la Vallbona de Les Mongos

(Lleida), amb el magnífic instnirient oonstnút per a L'església

d'aquel 1 cenobi de monges del Císter per Gabriel Blancafort. Al con

cert va assistir, entre una nombrosa concurrencia, el Consoller de

Cultura de la Generalitat de Catalunya junt amb altres autoritats.

i va ser invita t a adreear iones paraules de presentació i slos.síir la

figura de Cabanilles el director d'aquesta publicado i president

d'ACAO. El concert va ser realment extraordinari i 1'entusiasme del

públic va obligar l'interpret <i oferir algún bis.



En els festivals musicals habituáis per terres valencianes s 'ha

tingut especial cura i atenció a la participació organística. Així,

en el de Banyeres (Alacant), Vicent Ros, en col.laborado amb els

trompetes Vicent Campos, Alfons Faus i Ricard Casan, van oferir

un programa que conmemorava no solament 1'efemérides de Cabanilles

sino també les de Samuel Scheidt i Dietrich Buxtehude. En el de More-

lla, 1.'epicentro del qual és el mateix orgue de la. basílica de Santa

Maria, construít per Francesc Turull en 1720 i actualment en procés

de restauració, no podia faltar la participació de l'instrunent rei

amb un programa integrat en la seua primera part per obres de Fresco-

baldi, Froberger, Zípoli i Boely a carree de 1'organista de Saint-

Germain-1' Auxerrois de Farís, Ricardo Miravet, director del Festival

de Morella, i una segona part a carree de V. Ros en col.laboració amb

el trempa Juan José Llimerá, amb obres de Purcell, Scheidt, ffeendel,

Cabanilles i Corrette.

L'excel.lent cembinació de 1'orgue amb la trompa, hem tingut

ocasió d'escoltar-la en diverses ocasions últimament peí dúo Ros-lli-

mera al Falau de la Música i Congressos de la ciutat de Valencia, a

l'Alcora (Castelló), Terol,... con també la mes habitual d'orgue-trom-

peta amb el duo Ros-Campos, que no ha parat d'oir-se durant aquests

darrers mesos en distints cicles de concerts valencians: serenates

musicals al claustre de la Universitat, Sogorb, l'Alcora,...

Sense deixar el camp del treball conjunt deis instrunents de

metall i i'orgue, cal destacar el concert de 1'organista de la cate

dral de Valencia José Climent i el seu grup de Metales Catedralicios

de Valencia, realitzat en aquella. Seu en horneríatge a. Cabanilles, així

com en altres d1oferts en diferents poblacions.

L'organista de la catedral de Valencia, també ha ofert última

ment diverses conferencies-concerts patrocinades per la Caixa d'Estal-

vis de Valencia en el propi Centre Cultural a la ciutat de Valencia,

com també a Castelló de la Plana, Algemesí,... amb el fi de divulgar

l'obra de Cabanilles.

També cal destacar la. restauració quasi total de 1'orgue de

Santo Domingo d'Crióla (Alacant) pels orgueners ja citats a.cí J.L.

Berenguer-J. Baptista Díaz, amb 1 'aportació económica de la. Direcció

General del Fatrimoni de la Conselleria de Cultura, Edueació i Ciencia

de la General!tat Valenciana, de la mateixa manera que está fent en

altres orgues valencians: Morella, Vilafarnés,... on va donar un con

cert el passat mes de maig V. Ros.



Per la seua. projecció exterior i la trascendencia, que comporta

cal remarcar les activitats organistiques valencianes a la. URSS, si

bé, ates que ja es objecte d'estudi a. banda, en aquest mateix número,

remetem allá el lector interessat.

El volum II de la col.lecció de "Música de tecla valenciana",

integrat per onze obres de Cabanilles transcrites peí pare Julia'n Sa-

gasta. Ga.ldós amb la col. laboració de Josep Maria Llorens Cisteró, és

ja una. rea.litat, així con el primer volum deis tres que integraran

la. totalitat deis versos de Ca.banilles, en edició del CSIC en acurada,

transcripció de J.M. Llorens. Un pas important, dones, en el fet de

donar a. conéixer tanta música, inédita de Cabanilles.

En el proper número, tota, la informació sobre les nostres ac

tivitats organistiques al llarg deis últims mesos d'aquest 275 aniver-

sari de la mort de Cabanilles tindrá un tra.ctament mes ampli.

la Junta Directiva d'AGAO



- ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ORGUE DE SITGES -

S'ha constitui't 1'Associació Anics de l'Orgue de Sitges, entitat

que te per objectius, organitzar concerts d'orgue, vetllar per la bona

conservació i restauració deis orgues de la Vila, tot col.laborant

amb les entitats que en son propietaries, organització de l'Arxiu Mu

sical, a mes d'altres activitats relacionades amb la música i en con-

cret en l'orgue.

La seu de 1'entitat és: Casa Rectoral - Pl. de l'Ajuntament, 16

O8870 STTGES (Barcelona).
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L'ORGUE NOU DE LA CAPELLA DE LA MARE DE DEU DE LA SALUT

D'ALGEMESI

La. Capella de la Mare de Déu de .La. Saint a. Algemesí és el lloc

on la tradició senyala. fon trobada el 1247, dins la. soca d'una morera,

la inHtge venerada ccm Celestial Fatrona de la Ciutat.

L'ermitori construít com record de la troba.lla fou renovella.t

al segle XVII, i a les mitjanies del XVII enriquit amb una. col.lecció

de retaules d'obra. manissera representant la. historia de la. troballa.

de la. Verge, de la seua advocado de la Salut, i deis fets miraculosos

ocorreguts per la seua intercesió. Es tracta d' una. mostra explendorosa

de la cerámica valenciana, de 1'época, que és per sort l'únic que hem

pogut recollir després de la. vandálica i irracional desfeta del dit

ermitori en el 36.

La Capella actual fon construida de vell ndu i inaugurada en

les festes centenaries del 1947- Esta inspirada en el gótic mediterrá-

ni deis segles XIII-XIV. Recorda. Sant Roe de Ternils i la Sang de T.lf-

ria. La imatge de la Mare de Déu es troba entronitzada. en un magnífic

retaule en pedra. i socarrats, obra benemérita del malograt artista

Jaime de Sca.ls.

En fer-se carree del cuite el capeller de la. Mare de Déu,

Mossén RLcard Falop, ha. enriquit el temple en una. expléndida. il.lumi-

na.ció amb quatre grans lampa.daris, ha. obert grans vitralls a 1'a.bsi,

ha decorat l'enteixinat, i l'ha dotat de mobiliari (seu de presiden

cia i bañes per al poblé), tot dissenyat expressament per l'ambient

d'época que hi domina.

El. colofó d1 aquesta magnífica, restauracio ha estat La. inaugura-

ció, conmemorant el 275 aniversari de la mort del nostre i 1.lustre

paisa Joan Bpta. CabaniLles el passat mes d'abril, d'un magnífic orgue

construit a proposit peí mestre orguener Gabriel Blancafort de Collba-

tó (Barcelona). L'hem situat ais peus de la Capella, sobre una plata

forma de fustes nobles a la qual s'accedeix per una escala artística

de ferro forjat.

L'instrunent és, segons el senyor Blancafort, idéntic al per

ell con,struit per a "La Real Academia de San Femando de Madrid". És

de característiques semblants aL que es troba a la CapeLla del Sagra-

ment de la Seu de Earcelona, construit a principis del s. XVIII per

orgueners valencians i sembla ser que s'inspirasen en consells del

Mestre Cabanilles de qui no és aventurat pensar serien amics.



Es per tant,segons En Vicent Ros, un deis instrunents mes idoni

al País Valencia per interpretar la música de 1'inmortal Cabanilles.

Es troba dins d'una ca±xa. de fusta decorada, a l'estil deis se-

gles XVII-XVIII. El corona una, llegenda. que diu: "SONÉ EN LLOANCA DE

LA MARE DE DÉU DE LA SALUT. EM MANA FER EL SEU CAPELLER MOSSEN PALOP.

en el 275 antversari de l1 insigne joan bpta. cabanilles ful d' aquesta

vha.

Les característiques son les següents:

Un teclat manual de 51 notes, de do a re

6 registres complets i 2 raitjos de má dreta.

DISPOSICIO

MA ESQUERRA (25 notes) MA DRETA (26 notes)

Bordó 8' Bordó 8'

Tapadet 4' Tapadet 41

Quinzena 21 (de cara) Nasard 12* 2' 2/3

Dinovena 1' l/3 Quinzena 2'

Regalies 8' Nasard 17*1' 3/5

Cimbalet 1/2' (2F.) Dinovena 1' 1/3

Cimba Jet 1' (2 F.)

Total: 409 tubs Regalies 81

Transmissió mecánica., tant de teclat con de registres.

Registres partits entre do i do sostingut.

Vent suministrat per turbina eléctrica.

x!anxa doble, una per cada meitat del salmer (roa dreta),

ma esquerra), a la pressió de 45 mu. de columna d'aigua

Els dios que es ccmplia 1 'aniversari fon inaugurat amb un reci

tal, a carree d'Eh Vicent Ros que interpreta música de Cabanilles i

deis seus contemporanis de diverses escoles europees. La maestria in-

descutible de 1'interpret posa de reí leu les bondadosos condicions

de 1'instriment, entusiasmant al públie que omplia el temple. Aviat es

celebrará un cicle de concerts i s1iniciará L'enregistrament discográ-

fic d'unes obres de Cabanilles.

Previament s'havia inaugurat, a la Porta de I'Aire de la Basí

lica de Sant Jaime, una lápida conmemorativa de L'efanéride i s'havia

posat. en funcionament una font construida amb la pica baptismaJ on

fon batejat l'any 1Ó44 JOAN BPTA. CABANILLES I BARBERA, gloria de la

música universal.

EÜUARD SARRIO I COfCALVO



- ELS ORGUES DE LA COL.LEGIATA DE GANDÍA -

ELs estudis sobre una historia social de la literatura, o sobre

una historia social de l'Art, venen de lluny, compten amb suggestives

propostes i camins d' investigado desbrossats. Les seues vinculacions

amb les classes socials, productores o receptores, son mes que pale-

ses, la seua "ideologització" també. No és estrany, dones, que algunes

reflexions hagen derivat cap al fecund debat al voltant de la cultura

popular i la d'élite, les interferéncies o 1'autonomía de cadascun

d'aquests ámbits. Pero, e's possible una historia social de la música?.

Existí un abisme infranquejable entre la música "culta" i aquella cem-

posta a la placa i al carrer?. Una nova historia oberta mes que mai

a totes les disciplines, i que ha redimensionat tot just el tercer

nivel!, hauria d1integrar en els esquemes de treball aquest horitzó,

que bé pot semblar d'antuvi anecdótic.

Pero mitjancant la caneó les classes populars expressaren les

seues protestes, les seues esperances, les seues frustracions;a través

de la melodía la poesía assolí, a mans de joglars i trovadors, ni-

vells d'audiencia insospitats, que d'altra manera hagués romas en cer-

cles tancats, i el prec esdevingué cant -subtil, pregón, dialeg, éx

tasi- ais cors de grans i menudes abadies benedictines. Pedia aüargar

molt mes aquest plec de reivindicacions. No cal la prolixitat ni ulte-

riors justificacions. És suficient per evidenciar les conexions entre
la música i la societat en qué es concep i es transmet.

El meu proposit, tanmateix, és mes modest, ja que consisteix en

una pura investigació empírica, d'exhuració de diversos papers reía-

cionats amb l'instrunent que, potser, resumeix millor que cap altre

la música antiga: l'orgue. I d'una ciutat: Gandía. Es tracta d'un pe-

tit avane d'un treball mes ampli que tindra en compte variables com

la música feta per i per a les classes populars; el registre deis or-

ganistes; la politica municipal respecte a aquest camp lúdic i solem

ne, laic i espiritual, i, dones, els lligams amb l'Església, tot ple-

gat sempre en consonancia, amb les transformacions, necessitats i evo-

lució de la societat gandiana fins a comencaments del segle XIX, quan

es pot dir que el paper de primer ordre que l'orgue havia jugat en

la vida espiritual local entra en decadencia.

Qian apareixen en la docunentació les primeros noticies deis or-

ganistes gandians, a inicis del Quatrecents, la vila ja ha assolit

la maduresa. Pels seus carrers pul.lula una nombrosa noblesa, culta



pero de migrats recursos i magres patrimonis, la major part de la qual

vinculada familiarment o vassallatica amb el duc, el senyor de Gandia,

pródig en generositats. No obstant, el segell inconfusible d'aquest

petit enclau urba, que amb prou feines ateny dues mil animes, el pro

porciona els "homes de vila", gents dedicades ais negocis mercantils

i a l'artesanat, tot i no oblidar les activitats agráries, com a pro-

pietaris i com a especuladors deis excedents comarcáis que venen a

concentrar-se al mer'cat local.

Son ells, o mes aviat el sector dirigent deis "prohoms", els qui

engeguen una decidida política municipal, "urbanística", en assumptes

que van des de l'ampliació deis barris (la Vilanova), a la cura esté

tica deis carrers, passant, com no, per 1'embelliment i magnificencia

deis edificis mes assenyalats: la Sala del ConselJ. i l'església de

Santa >kria, que havia estat greunent afectada per un terratremol en

1.394.

Si un deis trets del model social urba que s'tu congria consis-

teix en la permanent confusió entre 1'específicament públic i el pri-

vat, no ens poden passar desapercebudes tampoc les interferéncies,

complexes, entre els ámbits "civil" i "eclesiástic". Així, pertany

al Consell i no a la parroquia sufragar i mantenir tant l'orgue com

1'organista, el que será origen en el futur de no poques tensions.

La perdua de la gran major part de la docunentació medieval tanca

tota possibilitat a seglar amb detall, les vicisituds d'aquest instru-

ment, instal.lat a l'església per al gaudi deis fidels i dignificació

deis oficis. Per pur atzar la petita historia de l'orgue de Gandia

comenca en agost de 1442, quan el clavari Guillan Fortuny, en nom deis

jurats, pagava 240 sous a Pedro de Paredes de Navarra per una repara-

ció que hi havia efectuat (l). Tres anys mes tard n'era necessaria

una altra, ja que de nou el. clavari, Pere Solañes, lliurava 26 florins

d'or, és a dir, 286 sous a mossén Joan de Bongim , preveré i mestre

d'orgues, que "li foren promeses per adobar l'orgue de la dita vila,

lo qual ja adobat" (2).

Ikvant 1'evidencia que l'orgue ja era massa vell, i atesa la fre-

qüencia amb que s'espatllava, la vila decideix en 1519 construirle

un de nou. Una empresa al capdavall costosa, capac de colpejar la mal-

mesa economía municipal, endeutada per les pensions censalistes.

L'esfor^ s'imposava, pero, des del moment que Santa Maria liavia estat

enaltida a la categoría de Seu Col.legial. D'on obtenir el capital

a esmer^ar?. No hi havia mes opció que recorrer al carregament de



censal, de forma que el 21 de juny de 1519 els jurats reuneixen 100

ducats (2.100 sous) peí censal que es va vendré a Alfons Fernandez

de Madrid, habitant de Valencia (3).

Arfo aquesta suma inicial -a la qual és probable que se n'afe-

gissen d'altres peí mateix mecanisme- se signa a l'any següent el con

tráete de construcció de l'orgue amb Joan d'Orna, orguener navarras,

per un valor de 6.000 sous, amb la previsió d'afegir-n'hi 1.050 mes

si, una volta Resta l'obra, es jutjás valer mes de l'estipulat en

un principi (4). Diversos "comptes per menut" testimonien la presencia

d'Orna a Gandia durant aquells anys critics en que esclataren les Ger-

manies. El 14 d'octubre de 1522 la vila encara pagava 36 sous "per

la casa que estava lo orguenista de Angela de la Maca" (5), pero ja

es pedia donar per acabat després de tres anys de treball, ja que set

dies abans se li entregaren 120 sous "per preguaries del senyor Degua,

sguardant lo benefici que la vila de Gandia ha rebut per haver fet

aquell l'orgue tan excel.lent con a fet. Y enquara perqué si en algún

temps per adobar alguna cosa en dit orgue lo havem menester s'es oferí

fer-ho per venir-hi de bona voluntat". Tant interessant com la satis-

facció declarada pels jurats a proposit del resultat final, és la nota

que continua en l'ordre de pagament, ja que per a tal efecte es fará

un préstec "sobre un clavicordi que ha de restar penyora en casa del

dit senyor Degua" (6). I en efecte, el comprarás assunit per Joan

d'Orna fou respectat, en tant com en desembre de 1526 vingué a Gandia

"per adobar los hórguens", rebent la gens menyspreable quantitat de

500 sous (7).

La presencia del seu constructor poc després de donat per conclós

el treball, suggererx que el producte havia estat mes deficient que

el que revelaven les primeres provatures, i les esperances per part

de la vila de veure's dotada d'un orgue d'acord amb les seues necessi-

tats es veieren de seguida frustrades. Si mes no, ho donen a entendre

les sucessives reparacions de gener de 1539 (8), agost de 1542 (9),

maig de 1547 (10) i agost de 1572 (11). Calia retre's davant les evi

dencies i trobar una solució que anas mes enlla del simple adob. Con-

vocat el Consell el 16 de desembre de 1574, hagué d'oir per boca del

jurat en cap Joan Eaptista Calp "que lo orgue que esta en la Seu de

la present vila és molt rohin", que era menester una refecció en pro-

funditat, construirme prácticament un de nou, aprofitant les peces

velles encara utilitzables i que el mestre que ja 1'havia visurat de-

manava 8.000 sous per a tal efecte (12).



La situado económica local no convidava a empreses que manlle-

vassen substanciáis quantitats deis problemes basics d'avituallament

i desembós de les pensions endarrerides, tot i que a mes de l'orgue

s'havien de realitzar algunes obres en 1'interior de l'església. Es

busca la solidaritat del capítol de la Seu per afrontar les despeses

en comú. La resposta negativa origina un plet davant el bisbe de Va

lencia que al llarg del seu desenvolupament -almenys durant tot 1575-

comporta, entre altres conseqüencies, l'excomunicació de tres deis

jurats (13).

Desconeixem el resultat d'aquest enfrontament que degué originar

una forta tensió entre clergues i Laics. Es probable que la vila fes

salvar els seus drets, quan només pretenia aplegar a una concordia

i repartir el cost entre tots els interessats, can ara el mateix dv.c.

Alio cert és que en juny de 1577 s'escomet la reparació de l'orgue

envoltada de noves circunstancies, can a conseqüéncia probablement

del tira i amolla anterior. En principi, vet ací la novetat mes remar

cable, és el capítol de la. Seu qui decideix i encanara l'adob de l'or

gue; en segon lloc, el pressupost fixat en 8.000 sous en l'any 1574,

ha devallat fins ais 2.000 sous. Agustí Camalada, mestre d'orgues de

la ciutat de Valencia, accepta l'encárrec i s'obliga a efectuar una

serie de tasques de restauració i neteja previstes al contráete (veure

apendix), i en definitiva a "adrecar y accabar dicho órgano con aque

lla perfección que se hizo al principio y aún con alguna mejoría, a

contento del reverendo mossén Agustín Nadal y de otra persona que di

cho mossén Agustín señalare para jusgar que esta conforme en dichos

capítulos se obliga" (14)-

La provisional!tat que l'obra es posava de manifest ben prompte

arran les sucessives vingudes d'orgueners per revisarHie el funciona-

ment. En febrer de 1594 hi ha consignats l8l sous 8 diners en favor

de Francisco Villavencio, "mestre de fer brguens" (15), en octubre

de 1613 el clavari Iliurava la important quantitat de 800 sous a Pedro

Morales "per lo consert (que) feren ab ell los senyors jurats per a

adobar l'orge de la Seu de la present vila", i al cap de sis anys Fe-

lip Rodrigues, "mestre d'orgues", reconeixia haver rebut 200 sous

(16); i, finalment, des de desembre de 1Ó25 a febrer de 1Ó26 hi ha di

versos albarans en favor del mestre Baltasar Merino per un import de

1.313 sous (17).

Fkssades les nafres de l'expulsió deis morises i coincidint amb

el principi de la recuperació económica., Gandía es proposa resoldre
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els problemes arrossegats d'en^a el treball de Jcan d'Qrna. El Consell

General decidí en 1662 carregar la xifra eloqüent de 24.000 sous, no-

menant un dipositari, Jaime Marquesta, que administras aquesta quan-

titat, la qual hauria de ser liquidada amb l'impost de 2 diners per

cada lliura de carn (18). Des de marc de 1662 fins a desembre de 1663

la comptabilitat municipal conté diversos pagaments per una suma pró

xima ais 3-000 sous, repartíts entre fusteria, pintura i obres, ultra

2.000 sous per a materials del nou orgue que son llíurats al francisca

i mestre d'orgues Josep Tomas (19)-

Sembla, pero, que la facció concreta es retarda fins l666, quan

1'organista de la Seu, Jaime Ferrer, es trasliada en juny a Castelló

de la Plana per parlar amb l'esmentat fra Josep Tomas "que comenca

a fer lo orgue de la col. legial de Gandía y ajustar ab dit frare la

venguda" (20). Tanmateix, problemes inesperats del francisca amb la

Inquisició (21), obliga la vila a buscar un substituí i acabar el tre

ball iniciat per aquell. De fet en les capitulacions de la cadireta,

signades abans del 16 de setembre de 1667, l'orguener Miquel Sanxis,

rebia "toda la obra que está hecha" i es comprometía a "acavar las

flautas que le faltan de madera..." (22) per un preu de 4.000 sous

(23). Llesta la cadireta passá a treballar en 1'orgue major, la capi-

tulació del qual no es conserva, pero els albarans indiquen que resi

dí a la ciutat fins a setembre de 1669 i que havia cobrat per aquest

concepte, almenys, 9-740 sous. Caldria afegir, finalment, altres I.469

sous repartits entre materials, obres i pintura, així com el lloguer

de la casa on sojoma l'orguener. Miquel Sanxis encara llagué de tornar

una altra vegada a Gandía, ja que aquest "mestre d'orgues de Xativa"

acorda en 1682 amb el Consell un adob de 1'orgue que havia fabricat

per un import de 740 sous (24).

S'ha palesat al llarg del nostre itinerari can 1'extrema fragi-

litat d'aquest instrunent el condemnava al seu rápid espatlament. De

nou la vila es plega davant el fet, en 1726, que "el órgano de la co

legial iglesia está de forma que no se puede tocar y es preciso haver-

se de componer con toda perfección". Pero, a mes, hi ha el desig

d'instal.lar un orgue d'acord amb els nous usos musicals, en tant com

el vell "no se llalla con aquella disposición que corresponde a una

iglesia colegial, deseando... se compusiese y renovase al uso y moda

nueva" (25). Els regidors demarraren de seguida 1'opinió de la Seu per

detectar si era possible esperar d'eJla algún tipus d'ajut. Al capda-

vall la vila havia tingut ja una amarga experiencia d'enfrontament,
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quan obvia tot tipus de solidaritat i interposá inclús les seues temi

bles armes de coacció espiritual. A la "borbonitzada" Gandia regnava

tanmaterx l'harmonia entre els sectors dominants, laics i eclesiás-

tics, significativament després de la nova situació nascuda arran de

la Guerra de Successió. Els canonges respongueren, dones, amb entu

siasme,bo i estimant "el buen zelo y deseos que la muy illustre ciudad

manifiesta en orden a la renovación del órgano a la moda, tan precissa

para el culto divino. Y deseando que se efectué, asegura que, hecho

el tanteo del importe por personas peritas, se animará a buscar efec

tos y dar por sí la porción que sus fuerzas alcansaran" (26).

Aviat s'engegen els contactes i la vila aconsegueix la vinguda

d'un deis factors d'orgues amb mes renom i pericia del moment: Nicolau

Salanova. Eh maig de 1725 s'hi aplega des de Valencia "a tantechar

el orge y regonéxer el vell" (27), i el 9 d'agost de l'any següent

signava el contráete de construcció del nou orgue per preu de 32.000

sous (28), tot i que I1 obra no comencaria fins 1733 ja que el 25 de

marc d'aquest any el notari Joaquim Llombat registrava en els seus

protocols la definitiva capitulacio (29).

Es aquest I1orgue que retrunyí fins 1936 dins les voltes gotiques

de Santa Maria. Fregones i torbadores vibracions sobre uns fidels que

molt poc a poc van espolsant-se segles de catequesi i d'ascendencia

d'una Església que sotjava els seus costuns, la seua vida. Segell

inconfusible I1orgue de l'urbanisme gandia, ajbd com del model social

desenvolupat a 1'interior de les murall.es que comencaven a enderrocar-

se en 1891. Pero la ciutat, per ais seus veins, esdevé un amor

apassionat, que se 1'estima fins a la follia, se la defensa, se

1'enalteix... i se l'odia fins aplegar a la destrucció d'allo que tant

l'havia individualitzada. L'orgue en fou una víctima mes.

Ferran García
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DOCUMENTA

índex de documents

I Albará deis jurats de Ja vila en favor de Joan de Bongim per

una reparació de l'orgue.

II Comptes per menut presentáis peí clavari de la despesa en la

cambra de l'orgue.

III La vila dona sis ducats a Joan d'Crna, orgueñer, en reconeixe-

ment del seu bon treball.

IV Albará de 3 ducats en favor de 1'orgueñer Joan d'Qrna.

V El Consell de la vila decideix no reparar l'orgue fins que no

es determine la part en que han de contribuir la Seu i el duc.

VI EL Consell de la vila decideix que els jurats facen la concordia

amb la Seu, arran la despesa de l'orgue i deis ornaments de

l'església, pero que no la cloguen sense haver-li-la consultada.

VII Capítols de l'adob de l'orgue signats entre el capítol de la

Seu i Agustí Canalada, mestre d'orgues de Valencia.

VIII Dos albarans en favor de Pedro Morales, orgueñer.

IX Extracte deis comptes de Jaime Marquesta, dipositari de l'impost
recaptat per al nou orgue.

X Capítols de la cadireta de l'orgue signats entre la vila i Mi-
quel Sanxis, orgueñer.

XI Albará de Jaime Marquesta a favor de 1'orgueñer Miquel .Sanxis.

XII Albará de Lluís LLest, administrador de l'impost per a l'orgue,
a favor de Miquel Sanxis.

XIII L'Ajuntament demana l'ajut de la .Seu per a la construcció d'un

non orgue.

XIV Resposta de la .Seu.

XV L'Ajuntament resol La forma de pagament a Xicolau Salanova per

1'orgue que va a construir.

XVI Xicolau Salanova reconelx haver rebut 400 Lliures de la ciutat

de Gandía.
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1445. Juny, 20.

A.M.G. Manual de Consells, B-l.

En Jacme Gomir, en Pere Jorda, en Vicent de Bellprat e en Loís

Campos, jurats, etcétera. A l'honorable en Pere Solanes, clavari de

la dita vila, donats e pagats al discret mossén Joan de Bongim, pre

veré, mestre d'orgue, vint sis florins d'or valents cascú onze sous,

los quals li foren promeses per adobar l'orgue de la dita vila, lo

qual ha ja adobat. Datum ut supra.

II

1520. Juny, 20.

A.M.G. Llibre del Racional, B-365.

Lo que yo Berthomeu Qapena he despés com ha clavari de al vila

en la cambra deis órguens que la vila ara novament fa, és lo següent:

Primo, paguí a mestre Berthomeu, obrer de vila, mestre de la obra

de la cambra del dit orgue: VI s.

E mes, doní e paguí a tres moros de Benipeixcar per traure la

fusta del enginy que stava en lo trapig, com no.y hagués fusta que

fos bona sino aquella: VI s.

E mes, paguí a faraig, manobre: 1111 s.

E mes, paguí a Xeep, rajoler, per ragoles: X s.

E mes al fil de Perot Berthomeu, manobre, per dos jomáis: 1111

s.

E mes, doní a Mentirí per tirar lo algeips: I s.

E mes, doní e paguí a Anthoni Yvanyes, algepcer, per algeips:

VI s.

E mes, per una corda comprí de Rostojo: I s., I (diner).

E mes, doní ais Panyesos, manobres, per quatre jomáis: VIII s.

E mes, doní a Yvayes per algeips: XXI s.

E mes, doní ais Panyessos, manobres, per tres jomáis: VI s.

E mes, a hun moro per portar algeips: s. VI (diners).

E mes, paguí a un moro de Terrateig per algeips: VIIII s.

E mes, doní e paguí per serrar la fusta: VI s., VIII.

E mes, paguí a un moro de Terrateig per algeips: VI s.
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E mes, per mil y cinquanta rajóles de Vilalongua paguí: XXX s.,

VIII.

E mes, doní a mestre Berthomeu, mestre de la obra: XIII s., V.

E mes, doní al fill de Perot Berthomeu, manobre: X s.

E mes, doní a Faraig, manobre: X s.

E mes, doní a Xiep, rajoler, per rajóles: XII s.

E mes, a Faraig, manobre, per fer los forats: II s.

E mes, paguí a mestre Hahuyr, ferrer, per desfer la fusta del

guiy: 1111 s., VI.

E mes, a Mentirí per portar lo algeips: s., III

E mes, doní a Xeep per mil y cent rajóles: XXVI s.

E mes al moro de Terrateig, per algeips: VIII s., V.

Suma (de plana): X 1, XIII s., VI.

E mes, a Mentiri per portar lo algeips: s. III.

E mes, a Yvanyes per algeips: VIIII s.

E mes, per cent marcanius: II s.

E mes, per una liura de claus de quaranta: s., X.

E mes, per traure la térra doní a Yvanyes: I s., VI.

E mes, per portar la fusta a la Seu: II s., II.

E mes, paguí per algeips de Terrateig: 1111 s.

E mes, paguí per claus per a entabacar: s. IIII.

E mes, paguí a l'organista per obrar la fusta, la qual obra hun

jove seu: XXI s.

E mes, paguí per cabagos a Bernat Rostojo: s., VI.

paguí al fill de Sotsoquí per portar algeips: I s., III.

comprí caneles per a un dia que plovia: s., III.

paguí a Gaspar Roger per fusta per entabacar: XX s.

paguí a Fortuny per fusta per ais revoltons: III s.

doní e paguí a Bernat Rostojo per oli: VII s., XI.

doní a Bernat Rostojo per tronyelles y cabassos, canters

1: III s.

doní a Xeep- per mig mil.ler de rajóles: XII s., VI.

doní e paguí per mudar lo relonge en la campana de les

s.

doní a uns homens que portares huns lops: I s., XI.

paguí per dos claus grans al ferrer de la Vilanova: IIII

per algeips paguí a Anthoni Yvanyes: XXII s., VI.

paguí ais manobres per V jomáis: XX s.
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E mes, doní al mestre de la obra per cinch jomáis: XXII s., VI.

E mes, doní la vespra de Pascua a un moro de Terateig per algeips

per cinch caffigos: XXIIII s., II.

E mes, doní a mestr-e Berthomeu per la fahena que feren la setmana

del Corpus per cinch: XIII s., VI.

E mes, doní al mon obrer: X s.

E mes doní a Xeep per set-centes rajóles la setmana mateixa:

XVI s.

Suma (de plana): XI 1., XVI s., III.

E mes doní e paguí per taulells la setmana mateixa al dit Xeep,

rajoler: I 1., VII s., III.

XI 1., XVI s., III.

X 1., XVIII s., VI.

Suma major: XXIII 1., XVII s.

Per quant vos en Berthomeu Capena, altre deis jurats vells y da-

vari elet per vostres conjurats en l'any proppassat del procehit de

1'arrendament del diner de la sisa de la carn arrendat per Berthomeu

de Cas, de manament deis jurats vells, vostres companyons, haveu pagat

les damunt dites quantitats contengudes en lo damunt dit memorial.

Les quals per nosaltres son stades verificades y admeses, loades y

aprovades per bones. Per co manam aquelles ésser-vos admeses en comp-

te de data en vostra claveria y en descarrech vostre. Datum Gandie,

XII de juny any mil DXX.

III

1522. Octubre, 7.

A.M.G. Manual de Consells, B-3.

Jaume Tello, etcétera. Donau e pagau a.n Joan de Orna, organista,

sis ducats de bon pes, los quals per preguaries del senyor Degua,

sguardant lo benefici que la vila de Gandia ha rebut per haber fet

aquell Porgue tant excel.lent com ha fet, y enquara perqué si en al

gún temps per adobar alguna cosa en dit orgue lo havem menester s'es

oferí fer-ho per venir-hi de bona voluntat. Nosaltres li manam prestar

sobre un clavicordi que ha de restar penyora en casa del dit senyor

Degua per anar-se'n a la ciutat de Valencia. A VII de octubre DXXII.
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IV

1526. Desembre, 24.

A.M.G. Llibre del Racional, B-365.

En Mi que 1 Ros, arrendador del diner de la sisa de la carn del

any MDXXIIII, finint a Pasqua de Resurecció del any MDXXV, donau e

pagau a mestre Johan d'Orna, organista, tres ducats per paga de aque-

lles XXV liures que li donen per lo adob del orgue. E cobrau cautela

de aquell, que ab aquella y ab la qual vos serán presos en compte.

Dada en Gandía a XXVIIII de dembre any MDXXVI.

En Ofre Vendel, Francés Juhan Jenís, Martí de Mur (signatures

autografps deis jurats).

Yo Juhan de Orna regiví de mano de M i que 1 Ros los sobre dictos

tres ducados. Fech de mi mano en Gandia a XXX de deziembre de 1526.

Juhan de Orna, organista (Signatura autórgrafa).

1574. Desembre, 16.

A.M.G. Manual de Consells, B-6.

Anno a Nativitate Domini millesimo quingentésimo septuagésimo

quarto, die vero intitulato vicésimo secundo mensis cembris (sic),

in Aula Consilii ville Gandie.

E axí mateix fonch proposat per lo magnífic jurat en cap, dient

que lo orgue que esta en la Seu de la present vila és molt rohin y

haja hun home que lo fa nou y spera adova-lo per temps de tres anys,

y demana per fer lo dit orgue nou quatre-centes lliures ab pactes

(...) en preu pren les flautes que están en lo orgue que esta huy en

la seu de la present vila. Y també per la malta gent que hi ha en la

present vila hi ha necessitat de créxer alguns banchs en la Seu per

a que los diumenges hi haga lloch per a seure los qui vendrán hoir

los officis divináis. Y com per consell de bons doctors, axí lo gasto

de dit orgue com deis dits banchs se sguardaria a pagar part a la

present vila, part ais capítol e clero de la Seu e part a sa Il.lus-

tríssima que si son de parer que se faga dit orgue y dits banchs. Y

entretant se facen, se pledeje ab dit capítol e clero e sa Il.lustrís-
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sima se serán obligats a contribuhir en dits gastos o no.

E lo magnífich Consell e la major part de aquell fonch de parer

que, fins tant sia declarat qui ha de pagar dit gasto de dits orguens

e banchs, no.s fassa ni se adoben dits banchs y orgue. Actum in aula

Consilii vi 1 le Gandie.

VI

1575. Setembre, 11.

A.M.G. Manual de Consells, B-6.

Anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo séptimo quin-

to, die vero intitulata undécima mensis septembris, in Aula Consilii

ville Gandie.

(Segueix el nom de 156 consellers).

E ajustat tot lo damunt dit consell, fonch proposat per lo mag-

nífich Miquel Joan Oestí, jurat en cap, dient que la causa perqué

allí s'eren ajustats era per notificar-los com en dies pasats per lo

reverendíssimo don Pedro de Corderos, bisbe de Gracia e visitador ge

neral de 1'illustrissimo y reverendíssimo archebisbe, fonch manat ais

magnífichs jurats pasats, presents e futurs, que sots pena de excomu-

nicació y de altres censures en dit manament contengudes, facen lo

orgue de la Seu de la present vila de Gandía e_o adoben aquell y los

ornaments per a la sglésia col.legiada de la vila de Gandía contenguts

en dit edicte. Al qual manament foren estades posades rahons eo appel.

lacio per part de la present vila de Gandía. E se a seguit, que en

aprés e pochs dies ha, ab hun altre edicte e manament nos es estat

manat per lo dit don Pedro de Corderos, visitador general, no obstant

la apel.lacio que al primer manament teñen posada, que sots pena de

vint lliures y de excomunicació major trina et canónica admonisione

permissa, los dits magnífichs jurats que hui son hajen dins deu dies

di comensat adobar dit orgue e fet dits ornaments. Al qual manament

per lo semblant se son volgudes posar rahon e_o apel.lacio, e de fet

s'es anat a Valencia a dit efecte. E volent posar aquelles, com de

fet se han posat, lo dit reverendíssimo visitador haja donat deu dies

mes de temps a la present vila per a veure e tractar si.s poria fer

part i t e concordia ab la present vila per a que sens plet (...) los

dits orguens se adobasen, e los dits ornaments se fessen tan solament

per a esta vegada, considerat que los oficis divináis no.s fan com
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és la rahó se fasen per falta de dit orgue e ornaments, lo que és en

deservey de nostre senyor Déu e del culto divino. E que per 50 votas

cascú son parer si.s tractara dita concordia e pacte, ab que aquella

no.s cloga sino vist lo que.s demana a la present vila se haja de no

tificar al magnífich Consell, e aquell dit magnífich Consell determi

nará si.s cloura dit pacte o no tornat ajuntar lo dit magnífich Con

sell, e que sobre aso cada hu votas son parer.

E discorrent per tot lo magnífich Consell, fonch determinat per

la major part de aquell que.s tráete dita concordia ab que no.s cloga

sens notificació al dit magnífich Consell, lo qual puxa determinar

si.s cloura dita concordia o no. E per a tractar dita concordia dona

ren poder ais dits magnífichs jurats, pero no per a cloure aquella

sino que se haja de notificar al dit magnífich Consell. Lo qual, vis

tes les pretensions de cascuna de dites parts, puxa determinar si.s

cloura dita concordia o no.

VII

1577. Juny, 17.

A.M.G. Lligall n? 9.

In Dei nomine amen. Noviter universi quod nos Iacobus Saboya,

presentor ecclesie collegiate Gandie, Ambrosius Martines, Gaspar Pin-

yol, Ludovicus Monyos, Bartholomeus Arnau, Iohannes Guardiola, in Sa

cra Theologia doctor, Ludovicus Arnau, Ludovicus Blesa, Marcus Anto-

nius Miravet et Hieronimus Guardiola, omnes canocici prebendati eccle

sie collegiate vi 1 le Gandie, administratores redditum et acaptes de

la fábrica, ornaments y Iluminaría Sedis predi cti s vi 1 le Gandie, con-

vocati et congregati capitulariter in capitulo dicte colegíate eccle

sie, pro similibus et aliis per agendis, omnes unánimes et concordes,

ex una; et Agustinus Comalada, parte ex altera, in et super los adobs

faedors en los orguens de la present yglésia col.legiada de la present

vila de Gandía, fan e fermen la capitularía e capítols inmediate se-

g ü e n t s :

Capítulos y concierto del adobo del órgano entre el reverendo

cabildo de la yglesia de Gandía y Agustín Comalada, maestre de azer

órganos.

Primo, se obliga de azer el dicho Agustín Comalada tres fuelles

cordovanes en listonadas por de fuera, que suban cinco palmos o lo
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que tuviere de altaría del cordován, los quales dichos fuelles se han

de azer que sean muy fáciles de manchar.

ítem, se obliga en dichos fuelles de poner en ellos clavason

(sic), frontisas, agua, locha, cordovanes, aludes y madera para basti

mentos de dentro y de fuera a su costa, así en esto como en todo lo

demás que se adobare en dicho órgano, y todo el staño que fuere menes

ter y hilo de ierro.

ítem, se obliga de reconocer y adregar i aforrar y renovar todas

las vías del viento que tiene dicho órgano y de hazer de nuevo la

canal de los fuelles.

ítem, se obliga a limpiar todo el polvo de los cañones y cuerpo

del órgano y de readregar todos los cañones grandes y pequeños del

dicho órgano, y hazer de nuevo todos los que le faltaren para que se

pongan en posición todas las mixturas que tiene dicho órgano, y adobar

los registros y limpiar los cañones de la caxa del órgano.

ítem, se obliga a aforrar de nuevo las tablas del secreto y rego-

nocer todos los muelles y ventanas de dicho secreto, y se obliga de

azer un temblante.

ítem, se obliga de adregar todos los contrabajos de los pies del

órgano, ansí las octavas como las quinsenas, removiendo todos los ca

ñones de uno en uno para adresarlos. En fin, se obliga de adregar y

accabar dicho órgano con aquella perfeción que se hizo al principio

y aún con alguna mejoría a contento del reverendo mossén Agustín Nadal

y de otra persona que dicho mossén Agustín señalare para jusgar que

está conforme en dichos capítulos se obliga.

Y por el trabajo y adobo de dicho órgano se obliga el reverendo

cabildo de darle cien libras de esta manera: treynta libras luego y

otras trynta accabado el órgano, y las quarenta a cumplimiento de las

ciento a Navidad. Y se obliga el dicho Comalada a dar acabado el órga

no para Nuestra Señora de Agosto del presente año de setenta y siete,

y dará por fiangas a todo lo dicho y capitulado a Pedro Decho, corde

ro, y a Antón Toscán, labrador de Gandia.

Quibusquidem capitulis sich ut premititur factis et gestis promi-

timus una pars nostrum alteri et altera alteri ad inviciem et vicissim

omnia iucis contenta adimplere et complere sub pena quinquaginta li

bra rum, et in nullo contrafacere vel venire sub bonorum nostrorum

obligatione. Ad hec autem, ego dictus Agustinus Comalada do in fidan-

cias ac principales obligatos una mecum sine me et in solidum in supra

dictis ómnibus et singulis.
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Actum in capitulo ecclesie collegiate vi 1 le Gandie.

Testes huius rei sunt honorabilis Franciscus Barbastre, minor

dierum, sucrerius, et Petrus Monares, chirurgicus, Gandie habitantes.

Dictis die et anno.

Sit ómnibus notum quod ego Agustinus Comalada, organista civita-

tis Valencie, habitator Gandie repertus, gratis et scienter confiteor

et in veritate recognosco vobis illustrisimo ad reverendo capitulo

ecclesie collegiate ville Gandie absenti et presenti et vestris, quod

per manus reverendi et magnifico Ludovici Monyos, canonici, dedistis

et solvistis mihi egoque a vobis habui et recepi mee omnimoda volun-

tati realiter numerando ducentos regalios castellanos regalium Valen

cie in pacca rata illarum triginta librarum prime solutionis organi

dicte ecclesie. Et quia hec est rei veritas renuntio scienter omni

exceptioni peccunie predicte non numérate et per me a vobis non habi

te et non recepte usque dicitus et doli. In cuius rei testimonium fa

ció vobis fieri per notarium infrascriptum presentís apoce instrumen-

tum.

Quod est actum Gandie die decima séptima mensis iunii anno a Na-

tiviate Domini millesimo quinquegesimo septuogesimo séptimo, Sig

-(signe)-num me Augustinus Comalada predicti, qui hec concedo et fir

mo .

Testes huyus rei sunt honorabilis Franciscus Barbastre, minor

dierum, sucrerius, et Petrus Monares, chirurgicus, ville Gandie habi

ta.

VIII

1613. Octubre, 26.

A.M.G. Llibre del Racional, B-370.

ítem, 40 lliures paga (el clavari) a Pedro Morales per lo con-

sert (que) que feren ab ell los senyors jurats per adobar l'orge de

la Seu de la present vila. Consta ab pólisa de 26 de octubre de 1613.

ítem, 11 sous 6 (diners) dona a dit Morales per orde deis senyors

jurats per un dia es detingé en cobrar los dits dinés. Ab albara de

la ma de dit Morales al peu de dita polisa.
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IX

1602, marc-juny.

A.M.G. Llibre del Racional, B-373.

A de aver dit Jaume Marquesta, depositari deis dos diners de

l'orgue, sinquanta liures reals de Valencia, (que) dona y entrega a

fray Joseph Tomas, religiós del pare Sent Francés y mestre de fer or-

guens, per a comprar los materials per a l'orgue de la iglesia col.le-

gial de Gandia. Consta ab albará de aquell de 11 de marc de 1662.

ítem, paga a Antonio Moreno, pintor, per fer fahena a fet per

a dit orgue de Gandia en pintar les portes de l'orgue, cadireta y dau-

rar les flautes, quaranta-una liura, deu sous. Consta ab albará de

la má de aquell de 20 de juny 1662.

(1667).

A.M.G. Lligall n° 9.

Capitulaciones nuevas de la cadireta del hórgano.

Primeramente, se le entrega toda la obra que está hecha y aver

de acavar las flautas que les faltan de madera para cumplimiento de

las dichas mixturas, juntamente con las de estaño que faltaren y estu

vieren rotas, y que se hayan de hazer ocho contras de entonación de

doce palmos.

ítem, se ha de hazer una mixtura de estaño octava de principal.

ítem, se ha de asestar las manchas y acavarlas en perfección con

cortamientos para el secreto.

ítem, se ha de hazer un secreto para la cadireta y otro secreto

para las contras.

ítem, se han de hazer siete árboles registros de hierro para re

gistrar dichas mixturas.

ítem, un teclado de quarenta y dos teclas, las 25 blancas y las

17 negras, con las unas de hueso y las negras de évano.

Oblígase Miguel Sánchez acavar la cadireta con toda perfección,

a contento de los señores jurados de la presente ciudad de Gandía,

para las Carnestoliendas del año 1668, y la dicha ciudad se obliga

a dar a dicho Miguel Sánchez todos los pertrechos que fueren necessa-
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r i os para acabar dicha cadireta de la Seu de dicha ciudad.

Mes, que lo mestre que fa dita faena tinga obligado de treballar

toda la fusta menys unes jambranes que les ha de fer lo escultor.

Mes, que li agen de pagar tota la fusta que se aja de menester

per a secret, flautes i contres.

Mes, que se haja de donar la mitat del consert de contant y en-

continent, y l'altra mitat acabada la dita faena y feta visura y que

aja de donar seguritat a la mitat deis dinés se li donara.

XI

1667. Setembre, 16.

A.M.G. Llibre del Racional, B-373.

ítem, paga a Miguel Sanchis, organiste, cent liures reals de Va

lencia, a conté de les dos-centes liures en qué fon achustat lo acabar

la cadireta de dit orgue de la col.legial iglesia de la present ciutat

de Gandia. Consta ab apoca rebuda per Miquel Alcayna, notari, scrivá

de la Sala, en 16 de setembre 1667.

XII

1668. Febrer, 7

A.M.G. Llibre del Racional, B-373.

A de haver dit Luís Lest, administrador deis dos dinés de la fa

brica del orgue de la present ciutat y del dineret serví Gandia a sa

excelencia per a la venguda de la senyora emperatriz, dos-centes 11 i u -

res reals de Valencia, les quals dona y paga a Miquel Sanchis, orga

niste, 50 és, cent lliures a compliment de la cadireta del orgue de

la iglesia colegial de Gandia, y cent lliures a conté del concert de

fet lo orgue machor de la dita col.legial. Consta ab apoca rebuda per

Miquel Arcayna, notari, scriva de la sala en 7 de febrer 1668.

XIII

1726. Juliol, 2',.

A.M.G. Manual de Consells, 8-16.
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En la ciudad de Gandía a los veinte y quatro días del mes de ju

lio de mil settecientos y veinte y seis años. Juntos en el Ayuntamien

to los señores que le componen en la Sala Capitular, en donde para

este y otros efetos se suelen juntar para tratar y consertar las cosas

tocantes al bien común y utilidad de los vecinos d.esta ciutat, ha-

viendo sido convocados como lo tienen de uso.

( )

Otrosí, por quanto el órgano de la colegial iglesia está de forma

que no se puede tocar y es precisso haverse de componer con toda per

fección, mandaron dichos señores que el síndico de esta ciudad lleve

recado por escrito al illustre cavildo, y la respuesta de dicho cavil-

do que también será por escrito se cosa enseguida de esta deliberación

en este libro. Y el recado es como sigue:

La ciudad, en consideración de que el órgano no se halla con

aquella disposición que corresponde a una iglesia colegial, deseando

por su parte se compusiese y renovase al uso y moda nueva, quisiera

hallarse en disposición para por si disponer cosa tan buena y propia

para la mayor decencia en los divinos oficios. Por lo que representa

al ilustre cavildo si por tuviese disposición de aplicar algunas li

mosnas o efectos para dicha obra, y la ciudad por su parte para el

resto se animaría en medio de los muchos ahogos en qué se halla a bus

car arbitrios.

Y así lo afirmaron Don Joseph Marquesta, don Joseph Oriola, Vi-

sente Julio, Jayme Sal el 1 es , Antonio Mora.

XIV

(1726, juliol).

A.M.G. Lligall n2 9.

Muy illustrísimos señores:

El cabildo estima el buen zelo y deseos que la muy ilustre ciudad

manifiesta en orden a la renovación del órgano a la moda, tan precissa

para el culto divino. Y deseando que se efectué, asegura que, hecho

el tanteo del importe por personas peritas, se animará a buscar efec

tos y dar por si la porción que sus fuerzas alcansaren, con el seguro

que la muy illustre ciudad aplicará los más eficazes medios para el

cumplimiento de una cosa de tanto lustre para esta colegial. Lo que

espera de la rectitud de la muy illustre ciudad.
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Por el cabildo de la Iglesia colegial de Gandía.

El canónigo Juan Bautysta Cátala, sindico.

XV

1734. Febrer, 5.

A.M.G. Manual de Consells, B-17.

En la ciudad de Gandía a los cinco días del mes de febrero año

de mil settecientos treinta y cuatro. La Justicia y regimiento de la

dicha ciudad juntos en la Sala Capitular de ella, donde acostumbran

juntarse para consertar, tractar y resolver las cosas tocantes y per

tenecientes al buen govierno de dicha ciudad, aviendo sido convocados

como para ese y otros efectos tienen de costumbre.

( )

Otrosí, por quanto se ha tratado y convenido con Nicolás Salano-

va, maestro y factor de órganos de la ciudad de Valencia, el hazer

nuevo órgano en la collegial iglesia de esta ciudad en forma prescrita

en los capítulos que se hallan en el acuerdo de dia nueve de agosto

del año mil settecientos veinte y seis, y por precio de mil seiscien

tas libras, que le ha de pagar la ciudad de esta manera: quatrocientas

libras en trayendo la hazienda a esta ciudad; quatrocientas libras

en el día del señor San Francisco de Borja del año mil setecientos

treinta y cinco para el que lo han de dar concluso, y las últimas qua

trocientas libras en el día del mesmo santo del año mil settecientos

treinta y seis. Acordaron se otorgen poderes a Francisco Causes, es-

crivano y procurador en Valencia, para otorgar dicho convenio. Y lo

firmaron los que supieron, de que doy fe.

Don Antonio Pujason, Vicente Julio, don Pasqual Cebrián, Joachin

Tosca, Thorpás Mora, menor.

XVI

1734. Juny, 2. Valencia.

A.M.G. Lligall n? 9.

Sepan los que esta pública carta de pago vieren cómo yo Nicolás

Salanova, factor de órganos, vecino de esta ciudad de Valencia, de

mi grado y libre voluntad, y por thenor de esta pública escritura,
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atorgo que confiesso haver havido y recibido realmente y con todo

efecto de los alcaldes, regidores, Ayuntamiento y demás particulares

vecinos de la ciudad de Gandía que se hallan ausentes, la suma y quan-

tía de quatro cientas libras de a ocho reales de plata cada una en

esta forma: trescientas y setenta libras por manos de Juan y Antonio

Sor-ret, mercaderes, vecinos de esta ciudad, en virtud de carta orden

y pagando por quenta de Juan Berthelemí, tractante, vecino de dicha

ciudad de Gandía; y las restantes quareinta libras las recibo por ma

nos del infraescrito escrivano, pagándolas en virtud también de carta

orden y por quenta de don Juan Antonio Ducos, vecino de dicha ciudad

de Gandía, y su síndico y procurador general. Y dichas quatrocientas

libras me son devidas' y dicha ciudad de Gandía me las paga por la pri

mer paga anticipada y a quenta de aquellas mil y seiscientas libras

en que quedé convenido con dicha ciudad de Gandía por el valor de la

fábrica del órgano nuevo que estoy fabricando para la collegial ygle-

sia de dicha ciudad de Gandía, y a que me obligué según escritura que

me authorizó Joachín Lombart, escrivano de esta ciudad de Valencia,

en el día veinte y cinco del mes de marzo próximo pasado de este año.

Y por que la presente no consta de la entrega de dicha quantía, renun

cio la excepción de la non numerata pecuria, leys de la entrega e

prueba y demás del casso. En cuyo testimonio la otorgo assí ante el

escrivano y testigos abajo escritos en esta ciudad de Valencia a los

dos días del mes de junio de este año mil setecientos treynta y cua

tro, siendos presentes por testigos Bartholomé Alfaura, clérigo, y

Francisco Aguado, escriviente, vecinos de esta ciudad de Valencia.

Y el dicho otorgante, a quien doy fee que conozco, la firmo: Nicolás

Salanova. Passó ante mi, Francisco Causes, escrivano real y público:

CCCC libras Valencia.

Yo, el dicho Francisco Causes, escrivano real público y de pro

vincia de esta ciudad y reyno de Valencia, ante quien pasó la carta

de pago que antecede, la saqué de mi prothocollo de escrituras públi

cas fiel y legalmente con quien concuerda. Y en fee de ello la signo

y firmo en esta ciudad de Valencia oy dia de su otorgamiento. En tes

timonio de verda (signatura). Francisco Causes.
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-NOTES-

1.- Arxiu Municipal de tendía (A.M.G.), Manual de Consells, B-l.

2.- 20-VI-1445- Ibid.

3.- Carregament rebut peí notari Onofre Sapena. A.M.G., Llibre del

Racional, B-365.

4.- Ibid.

5.- Ibid.

6.- A.M.G., Manual de Consells, B-3.

7.- A.M.G., Llibre del Racional, B.365. A Joan d'Orna el trobem tre-

ballant al voltant de 1500 a la Seu d'Osca, segons Galindo ELs-

quer, L. "EL órgano histórico en la provincia de Huesca y dióce

sis de Jaca", p. 126.

8.- La vila paga 168 sous a "dos mestres que vingueren adobar l'or-

gue, M., 367.

9.- L'"organista" Joan Llopis rep 280 sous "per sos treballs de

haver adobat l'orgue de la Seu", Ibid.

10.- Es destinen 320 sous per a reparacions, amb ajut del capítol

de la Seu i del mateix duc, Ibid.

11.- EL degá LLuís Sane obté del clavar! 200 sous per a la despesa

que féu, Id., B-368.

12.- A.M.G., Manual de Consells, B-6.

13.- Ibid.

14.- A.M.G., T.ligall n° 9.

15.- A.M.G., LLibre de]. Racional, B-369.

16.- Id., 370. Tenim referencies d'aquest orguener pels seus treballs

reaLitsats a l'església de Santiago de Villena en IÓ27- Veure

sobre aquest tenH l'estudi de Garcia .Soler, J.M?, "La antigua

capilla musical de .Santiago de Vi Llena", en la rev. de 1'"Insti

tuto de Estudios Alicantinos" n° 2, II época, agost de 1W),

p. 26.

17-- Id., 371- Aquest orguener havia treballat anteriorment a l'es-

slésia del Patricarca (I6O8) i a St. Pere de Sueca (1621), així

com presta alguns servéis a La .Seu de Valencia. El interessats

en aquest orguener poden consultar les obres de Climent J.-Pie

dra J. "Juan Bautista Comes y su tiempo" p. ?,?,. Madrid, 1977;

Furió, A. "Orgue de Sueca" en "Orgues del País Valencia", vol.

XIII-XIV pp. 19 i 33, Valencia 19H> Climent, J. "Organistas

valencianos de los ss. XVII y XVIII" en Anuario Musical vol.
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XVII, p. 182, CSIC, Barcelona 19Ó2.

18.- A.M.G., Lllgall n? 9-

19.- Tots ells registrat al Llibre del Racional B-373-

20.- Ibid.

21.- 22-VII-1666, Ibid. En aquesta data. la. vila avancava 2.800 sous

per a materials.

22.- Veure apencLbc (LLigaLl n? 9).

23.- Quantitat que rebé de dos pagaments, el ló-IX-1667 i el 7-II-

1668, A.M.G., Llibre del Racional, B-373-

24.- 18-IV-1682. Id., 374-

25.- 26-VII-1726. A.M.G., Manual de ConselLs, B-16.

26.- A.M.G., Iligall n° 9-

27.- Maig de 1725. Salanova cobra per tal motiu 116 sous, A.M.G.,

T.libre del Racional, B-378.

28.- A.M.G., Manual de Consells, n° 17-

29.- A.M.G., Lllgall, n2 9. Sobre iSücolau Salanova aquesta revista

ha publicat abundant docunentació particularment al número doble

10-11, d'abril-setembre de 1984.
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- LA NOSTRA MÚSICA PER A ORGUE EN LA URSS -

La celebració d'una. Setmana Cultural Valenciana a Minsk (Bielo-

rrúsia) amb la participa.ció institucional de la Generalitat Valenciana

i la col.laboració decisiva de l'Associació Espanya-URSS va ser una

excel.lent ocasió per donar a conéixer la nostra música per aquelles

terres.

Entre 1'amplia representado oficial valenciana, que encapcalava.

el Subsecretari Técnic de la Presidencia Manuel Prieto terrero, i in

tegrada per diverses autoritats polítiques, academiques i culturáis,

figurava. el director d'aquesta revista i president d'ACAO, com també

director del Conservatori Superior de Música de Valencia i de l'Ihs-

titut de Musicología, de la Institució Valenciana d'Estudis i Investi-

ga.ció (IVEl) Vicent Ros, el qual representava la nostra música i, com

no, l'orgue valencia, al qual es va encarregar un concert d'orgue a.

la ciutat de Minsk i un altre a Moscou, com també les diverses entre

vistes amb els músics d'aquel! país, 1'intercanvi de publicacions,...

No és aquesta, la primera ocasió que el govern valencia compta

amb l'orgue en aquest tipus de celebracions culturáis, car ja l'any

passat, a. Roma., amb motiu d'una celebració semblant, a la qual va

assistir el materx President de la Generalitat Valenciana., el Molt

Honorable Joan Lerma i Blasco, junt a un destacat seguici, es van

oferir, entre altres importants activitats, dos conceits en la Chiesa

del la Madda.lena, un d'orgue sol a. carree de V. Ros, i el segon d'or

gue i trompeta a carree del Dúo Ros-Campos, integráis ambdós progra

mes per repertori exclusivament valencia i italiá.

EL viatge a Rússia va estar, óbviament, molt diferent i el re

pertori ofert per V. Ros en la Sala. Filharmonica de Minsk i en el Sa

ló d'Actes de 1'Escola Especialitzada del Conservatori Txaikovsky de

Moscou, els dies 18 i 20 de juny respectivament, estava integrat es-

clusivament per música espanyola. per a orgue, amb un ampli component

valencia sobre tot peí que fa a música comtemporánia, de la qual es

van oferir dues estrenes absolutes.

En realitat, els dos programes van estar dissenyats per una. pri

mera part titulada "Escola organística. espanyola" i una segona amb

el títol "Escola organística valenciana". Les obres i els autors in

terpretáis van ser:
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A Minsk

TIENTO (Catalunya)

TIENTO PARIIT DE MA DRETA (Andalusia)

GAITILLA DE MANO IZQUIERDA (Castella)

TOCCATA DE TONO 1° (Aragón)

SONATA EN SOL MAIOR (Monestir de EL Escorial)

PERE ALBERCH VTLA

FRANCISCO PERAZA

SEBASTIAN DURON

PABLO NASSARRE

ANTONI SOLER

BATALLA IMPERIAL

CÓRREME ITALIANA

TIENO PARTIT DE MA DRETA AMB CONTRES

TIENTO PARTIT DE MA ESQUERRA

SAETA

DIFERENCIAS ELEGIACAS

TRES SALMS SENSE PARAULES (Joiós)

JOAN BPTA. CABANTLLES

JOAN BPTA. CABANILLES

F. JOAN DE SANT AGUSTl

VICENT HERVAS

EDUARD TORRES

JOSEP BAGUENA SOLER

AMAND BLANQUEE

A Moscou

DIFERENCIAS SOBRE EL CANTO DEL CABALLERO ANTONIO DE CABEZÓN

(Castella)

CANTO LLANO Y GLOSAS DE LA INMACULADA FRANCISCO CORREA DE ARAUXO

CONCEPCIÓN (Andalusia)

TIENTO PARTTT DE MA ESQUERRA (Aragó) PABLO BRUNA

SONATA N° II (Abadía de Montserrat.Catalunya) P. NARCIS CASANOVAS

TIENTO DE BATALLA XV

XACARA

TOCATA DE 55 TONO

"Punto alto para clarines de mano derecha"

SONATA DE TONO 1?

BERCEUSE

PEQUEÑO IMPROMPTU-RONDINO

FANTASÍA HOMENAJE A JUAN BTA. CABANILLES

JOAN BTA. CABANILLES

JOAN BTA. (i\BANILLES

VICENT RODRÍGUEZ

. NICOLAU PASCUAL ROIG

EDUARD TORRES

ÓSCAR ESPL.X
AGUSTÍ BERTCMEU

Totes van ser escoltados amb molt interés tant pels professio-

nals com peí públic en general, els quals van valorar molt la defe

rencia de realitzar allá dues estrenes absolutes. Les obres de Bague-

ña Soler i de Bertomeu Salazar van ser encarregades a aquests compo-
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sitors per l'Institut de Musicología de Ja IVEI per tal d'homenatjar

Ca.ba.ni 11 es en el 275 aniversari de la seua mort. També cridaren

poderosament l'atenció les obres d'A. Blanquer i 0. Esplá. L'obra.

"Tres salms sense páranles" va ser estrenada per Vicent Ros en la pa

rroquia de Sant Antoni Abat de Valencia en 1979- D'aquesta obra, pos-

teriorment, el mateix compositor, per 1'interés, i la. gran aceptació

d'aquesta, va realitzar-ne una versió orquestra!, estrenada per

1 'Orquestra Municipal de Valencia en 1985, amb motiu de la celebrado

a Madrid d'una. Mostra Musical de les Comunitats Autonomes. També hi ha

una versió per a Eanda. El. "Pequeño Impromptu-Rondino" el va. escriure

Osear Espía' per encarrec de la ja desapareguda. Comissaria de la Músi

ca i va ser estrenat a Barcelona, junt amb les obres d'altres compo-

sitors espanyols, per Montserrat Torrent en 1972 en el concert cele-

brat amb motiu de la restaurado de 1 'orgue del Palau de la Música

Catalana duta. a. cap per Organería Española. Aquesta, obra d'Esplá va.

estar publicada, per Unión Musical Española i inclosa en la cassette

que va enregistrar desinteressadament un grup de joves organistes

valencians en 1'orgue del santuari de la Mare de Déu d1 Agres (Alacant)

en celebrar-se en 1984 el. V centenar! d'aquel! santuari. .Sobre aquel!

instrunent de Pedro Palop ja es va parlar en el número 9 d1 aquesta,

revista i s'adaptava molt bé a les característiques d'aquesta obra.

d'0. Espía, la interpretado de la qual va anar a carree de Vicenta.

Elena. Earra.china.

La. nostra música, escoltada, en directe en Rússia, encara que fó-

ra a. través d'un instrument de fabricado txecoslovaca (de tres te-

clats i transmissió eléctrica.) en el cas de Minsk, i d'un orgue de

fabricació alemanya. (de dos teclats i transmissió mecánica) a Moscou,

va despertar vertader interés entre el púbLic rus, can es va poder

apreciar pels diversos comentaris i critiques. Com a mostra oferim

un extracte de l'extens comentari d'OJga Savitskaya aparegut en la

premsa de Minsk el dia 7 de juny. Dintre "literatura i Art" i sota,

el títol "L'art de l'hoste espanyol", la comentarista qualifica de

"Brillant esdeveniment de la vida musical de Minsk. De tal manera

pot ser determinat el concert del conegut organista valencia Vicent

Ros, que havia actuat en la nostra ciuta.t durant les Jomades d'Es-

panya en la URSS", per a, després d'exposar la trajectória artística

de 1.'intérpret i fer una breu exposició ais lectors sobre l'art es

panyol. en general, entrar de pie en el contingut del concert dient:

"... Alhora, una considerable capa de la cultura nacional espanyola,



la música organística., encara continuava sent poc coneguda. Per

aquerxa. rao el concert de V. Ros ha. estat una vertadera sorpresa per

ais aficionáis a la música i els professionals.

EL programa va ser confeccionat com si fóra una. petita. antología

de la música, organística espanyola deis segles XVI-XX. Vicent Ros va

dedicar el primer acte a. obres antigües que abracaven diferents esco

les musicals d'Espanya, i aqüestes van ser les composicions del mes-

tre andalús Francisco Peraza, 1 'aragonés Pablo Nassarre, el cátala

Pere Alberch Vila, el castellá Sebastián Durón. Els primers compassos

ja van conquerir L'auditor! amb la seua. incomparable bellesa. Se sap

que, en Espanya, 1'estructura de l'orgue i el seu so, les tra.dicions

de percepció i l'lart organístic mateix es diferenciaven de la. majo-

ria deis palsos europeus. El públie va acollir calorosament la bellesa

que son els antics "Tientos", la "Gaitilla" i les "Tocates".

Eh la segona part del concert va figurar la música, deis composi-

tors de 1'escola organística. valenciana tais con ara: Joan Cabanilles,

Joan de Sant Agustí, Vicent Hervás, Eduard Torres, Josep Eaguena So

ler i Amando Blanquer. Impressionant va. ser la "Batalla imperial" de

J. Cabanilles, un deis destacadíssims músics del barree espanyol.

La culminació del programa, de V. Ros va ser l'execució de les

"Diferencias elegiacas" del compositor contemporani valencia Josep

Baguena Soler. Aquesta obra., composta, aquest any passat, no ha.via es

tat estrenada encara. Els nostres especta.dors, que l'ha.vien acollida

tan calorosament, van poder apreciar no solament l'originalitat de

les idees de 1'autor, que va tractar d'unir, de combinar, els mitjans

ultramoderns de la técnica, musical amb l'antiga tradició de les di

ferencies organístiques, sino el mestratge d'exhibir-la., que posa, al

descobert les possibilitats inesgotabl.es de 1' instrunent.

El concert va finalitzar amb una brillant composició: "Joiós"

(de "Tres salms sense paraules") d'A. Blanquer, professor del Conser-

vatori de Valencia, guardona.t amb molts premis i, entre ells, un deis

mes honorífics: Premi de Roma..

La manera de tocar de V. Ros és molt atractiva.. Desproveída

d'efectes externs, molt noble, es basa en la. comprensió precisa i re

finada de l'estil i l'esséncia artística de l'obra que esta interpre-

tant. L'excel.lent mestratge tecnic, l'esperit d'invenció de seleccio

nar les seues "pintures musicals en els registres", tot és orienta.t

a descobrir el carácter i el contingut de Ja. música..

Federico García. Lorca va subra.tllar que la música, així com la
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MACTAUJBA

Rpiun nafljon y y

íMbmul MlHCKa. Tjih moihhi im)-

t-ianbii^h MaHUapT an/joMara aa-

n«HCÍMcH*ra apranlcra BIcaHT»

Poca, hhI aucrynly y hüc nafl

Mar A*»h IcnaHll y CCCP.
Irpbi Ha apriHt BIcoht» Poc

HAByHaycfi y BapcanOHCKaM híh-

capaaTopul — aflHOH ca cTapjM-

uibix y IcnaHll. rioTbiM yflacHa-
Ha/ibuay c»a« MaHcTipcTSa >

<PpaHL(ul. Taopnan fljaMHaci(w

ypawBa* MauiTaOnac-

I iHTJHclyHacuio. TiTa I kih-

y Miiorlx HpalHax caery.

y paSou* MlwHípoflHy»

p (pacTkiaanny, I awcTy-

nn«HHl na panbia I TiflaOanaHHl.
I awnycx rpaxnnaculHaK. I Kl-

payHlLjTaa waconlcaM «KatSa-

Hlnbac» — aAJlMkiw y IcnaHll na-

puiiAuiKwa iuaihh<m, nxo«

acanmna iuii»ioih« npa0n*MW

apraHHaA myaMHl. BawHa* moci(«

y wkiiml B. Poca uAmu n»A»-
rorlHa I Haayxocan np«M«. Ch
awOpaHU piKTapaM I jaríflinKíM

' >pr>Ht BanaHClHcxaM

Topbil. Akpbhk Taro,

aa/fc»a* Ba/iaHcIñcKl Ihctw-

My3WKa»M*ycT»a — OyftH»»-
luu HaayKoaw m»htp «MiyiiHHn

MyabiMHara MacTauma riTara pa#-

na IrnaHll.
Ana napuu HbiM pacHaaaub npa

Hanuspr. np3cj)»capa BIcsht» Po

ca y HaxiapHaH lana Ha 3anaTOH
y Mlucwy — aannlKae

flCTynnaHHa.

flnn HaujaH HpalHbi /«ayHO fwo

cia<i/i rpaAbii^biHXbiM rnbiOowan I
, npaaapaHan sacan ul-

fla flyxo>HWX HauiToy-

IcnaHcwara napofla, fla

nro uyAoynara I catnaOuTHara

a. fla/ií«a« IcnaMlfl,

crapoHHl na rlCTopul,

yn aoflpajM anima A
paTypw I wuxnlcy, napoy-

Hit xapacTao djnaMBHHa I cTap»

«ayulx Htntiay híhti xoha'

l yHaTxupinl Toop^acnb MyibiH

Miiorlx ríHantHiiny-afl M. T/iI
hI fla ñ. LUacTaHoal'ia, fla hjuiwx

cyHacMiHay, y TbiM nlMy Oenapy-

chIx HaMnaaUapay fl. CMonbCKa.

ra, C. HapTíca, 3. TbipMaMA

f. rapuiaiaH.

Cana6biTHan IcnaMCxañ

Ha nacTa ryMbinb Ha MaHMp

jcypaflje... I y tom ma liac annl»-
Hbi nnacT linaMCHan Hai4b)«Hanb-

MynbTypw — apraHHan Taop-

— ye» nui'13 jacTaeUMa

rocu,ji
r«opMacul Ownl IhujumI, mwm y
üonbiuaciil aypanaHCHlx HpalH.

MlntaH» M»nnj ycnpUHDnl uiHbi-

paa xapacTao CTapaAaynlx «L|k«H
Ta», «BanwHKl», «TanaTM», npa-
CÜHHyTUX iKTJHJHUBl

nacaHb,

y APyrlM aAA'xnaHHi qp

ryna/ia MyswHA HaMnailTapay

BanaHcIÑcHaH apraHHañ uiHonu
Xyana HaOaHlnbaca, Xyana A*
CaH-Aryculwa, BIcaHT» Spaaca,

Xac» Barana Canapa, A

E Hft

yp P IWKlHtHH*

«BaTaibl iMnapyMin» («Kapa/iay-

ClTaa») X. Ka«anlnk»ca —
fl 3 auAaTHWx MyswHaHTay

IcnaHCNara EapoHa.

Kyn>uliiiqynñ npirptHW CTa-

na lyKiHiHHi B, Pocim n&iimrli-

Hbix aapunUbiH» c/HACHara aa-

naHclHCHara KaMnailTapa Xac»

Cancpa. r»Tu Taop, HanlcaHW

cenar», pihih hIa>« Ha abiKOH-

aayen. I hIhiimi, fiHlft rvraH nttn-

na uro npuHxnl, 3nonanl napuiw-

mI auaHli^b Ha TonfaHl caoaacaO-

nlaacuh laflyMM ayrapa, «Mi Imh-

iiyycK cnanyswiii ynkTpacynac-

huk cpoAHl HaMnaslTapcHaH Tax-

hIkI ca CTapaAayHKH IcnaHcKiw

Tp»flwi|wní( apraHHUX itpumiuü,
ana I na MaÑCTapcHaa 9«aca0n*H-

H«, ujto pacHpwaaa Heaumpn-

Hwn aunynaHMun mriw»icul Ih-
py

A aaMOHMwycn kihiupt

l, P1A3CH1-9XCT1TUMNUM C«

HyHiHHqM — «XoÑac» («TaHaTa»)

3 «Tpox ncariMoy Caí cnoy»

A. BnaHKepa, npao>acapa Hamna-

3li(bil BanaHClHcnañ KaHcapaaTO-

pwl, nayp»aia MHorlx npaMlH, y

TMM nlKy I aAHOH i caaux r»Hi-

ponux — npaMll PuMa.

BMKiHiyHin MaHepa B. Poca

■inhMl npwaaAHan. nfly

ih*ujhIx *4>«MTa

hhi rpyMTyeuna Ha flfi

I tohhIm aA^yaaHHl trumó I «»•
craLjKaH npupoAw ñopa, nHl
iWKON>aii|l|i. BuA'th» t>xhIh-

mañcrapcTaa, gwHaxoflnl

y Mkidapw pirlcrpaaux

(fiapCay, — yca n-flnapaAHaaaHa

parHpkii4iA>o xapaHTapy I

yabiHlyabiHl.
<U(A>puK> Tápela Jlopm

ww9, uito MVSbinw, ñu I
I «ycMaii nasall,
na npuicyTMacMb wwltrí Mana-

■ «Ha, «wHaMa9i<w, — «6o Ix 4»p-

Mb> naciMHHa I

i'rajsjiicnt de la crítica d'Oiga Savírskaya al concert del professor tos

a Minsk en "Literatura i Art" del 3-VII-1987



El. professor Ros durant el concert a Moscou



El professor Ros al finalitzar el conccrt a Minsk



dansa i la poesía; necessiten la presencia d'una persona vivent -l'in-

térpret- "perqué les seues formes naixen i moren cohstantement, els

contorns es reanimen en l'instant mateix, ". I aquest misteri incom

prensible de la música lia. tingut lloc en el concert. En sotmetre's

al. talent i a la voluntat del músic, es van cobrir de pintures vitáis

les pagines de les partitures organistiques, van sorgir imatges de

la vella i sempre jove térra d'Espanya.

El concert de V. Ros, on el seu talent d'intérpret es va. revelar

en tota la seua esplendor i magnificencia, ha tingut un gran exit i

ha demostrat de manera convincent l'enfortiment deis vineles amistosos

i els contactes culturáis entre la comunatat Valenciana, i la Bielorrú-

sia soviética.

El considerable lot de publicacions organistiques, llibres, par

titures, dises, aquesta mateixa revista, etc., que es va llegar a di-

ferents centres músicaIs d'aquell país faran que les obres de J. Caba-

nilles, V. Rodríguez, A. Blanquer i tants altres músics valencians

estiguen a 1'abast deis músics de la URSS i que a través d'ells es

puga transmetre la seua. música, al públie tan receptiu d'aquell país.

El pintor Gueorgui M. Taidze, gran admirador d'Espanya, ha visi-

tat en diferents ocasions el nostre país i ha. fet una serie d'expo-

sicions a Rússia. amb els seus extra.ordinaris dibuixos sobre paisatges

i monunents remarcables i tipies de diverses ciutats espanyoles. Ara.

esta ultimant les preparacions per a realitzar una. exposició a. Moscou

amb els retrats que ha anat realitza.nt a distints artistes espanyols

que h'han visitada. En la nostra visita, al seu taller ens va mos

trar les obres que ha realitzat sobre Alberti, Faco de Lucía., Nuria.

Espert,... i també al finalitzar la del professor Ros, con podem apre

ciar els Lectors en la fotografía, que reproduim en aquest mateix núme

ro de Cabañil les.

El viatge ha estat, dones, sumament profitós, i ha. sigut un bon

inici per al coneixement de la música organística espanyola. i valen

ciana a la URSS, que sens dubte procuraran continuar i mantenir amb

tots els mitjans al nostre abast.

Berta Gil
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