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El número proper será dedicat a l'orgue de la Parroquia del San/

Ángel Custodi de la ciutat de Valencia construit per Gabriel Blancajort

el 1977.



PRESENTACI Ó

Inician amb aquest quadern la serie d'estuüis monográfics OR-

GUES DEL PAÍS VALENCIA. Aquest primer número preparaí peí

pare Roben Hurtado, S. J., vicepresident í/'ACAO, és dedicat a Vorgue

del Cd>Hegi de Sant Josep deis jesuites de Valencia, únic exemplar que

conserven/ en aquesta capital d'En Pere Palop, darrer orguener valen

cia el centenari del naixement del qual celebrem aquest any.

Cada mes oferirem un nou número d'aquesta coHecció dedicat a

cadascun del nostres millors argües. Tanmateix per donar una visió

mes completa de la riostra situada real en aquest catnp i del nostre

passat, algún número será dedicat a la publicado de documents sobre

algún orgue que ja no existeix actualment, pero que ens ajudará a

refer, tant com hom podrá, aquesta historia que ens manca sobre l'or-

ganeria a les nostres ierres. El coneixement del nostre passat i present

ens ajudará a bastir el julur.

Creiem que será ínteressant de ¡er un petit paréntesi en cada mo

nografía i dedicar-hi un espai a "APUNTS" sobre els trets generáis

de l'orgue, bé siguen de tipus técnic, estétic, historie, etc., i l'extensió

deis quals dependrá de l'espai disponible en cada número, tot ampliant

aixi ¡'interés divulgatiu mes que exdusivament erudit que volem im

primir a aquesta coHecció. Els nostres socis i simpatitzants, molts deis

quals sense especial formado musical, agrairan sense cap dubte aquests

coneixements generáis que ha de menester un bon afeccionat.

Aprofitarem la tapa posterior de cada quadern per a imprimir un

gravat sobre els nombrosos orgues que han arribat fins avui des deis

temps mes llunyans a través de mosaics, terracotes, monuments fune-

raris, medallons, miniatures, pintures, escultures, etcétera.

Tot ¡Ilusionáis, dones, emprenem aquest treball amb la satisfácelo

de comptar ja amb bons coilaboradors per a cada número en concret

i, que juntament amb les aportacions d'altres entiláis, talment en el

quadern present, el Collegi de Sant Josep deis jesuites de Valencia on

está instaliat aquest orgue, els quals, juntament amb ACAO, faran

possible la realitzaciá d'aquesta coHecció de quaderns ORGUES DEL

PAÍS VALENCIA.

Valencia, novembre de 1979.

Vicent Ros,

Prcsident d'ACAO





L'ORGUE PALOP DEL COLLEGI DE SANT JOSEP

L'any 1921 el CoHegi de Sant Josep deis jesuítes de Valencia ce

lebra amb diverses activitats i cerimónies extraordináries les festes

del cinquantenari de la seua fundació.

En la revista "Auras del Colegio" d'aquell any, núm. 41, pág. 158,

del mes d'abril, trobem ampia informado de les efemérides, i en el

núm. 39, pág. 91, del mes de marc, ens parla deis treballs intensius

amb els quals hom duu a terme "...el órgano que ha de servir de mo

numento conmemorativo de nuestras fiestas jubilares".

L'Associació d'antic alumnes financia aquest instrument, el qual,

avui encara, continua sonant en Ja capclla, després de mes de cin-

quanta anys, des d'aquell vespre del 16 d'abril de 1921 en el qual el

pronunci, cardenal Francesc Ragoncsi, acompanyat del cardenal Vidal

i Barraquer i deis prelats valencians cardenal Benlloch, arquebisbe

de Burgos, don Enric Reig, arquebisbe de Valencia, i don Justí Gui-

tart i Vilardebó, bisb: de la Seu d'Urgell i copríncep d'Andorra, amb

l'assisténcia de nombrós públie, beneí l'orgue, tot inaugurant-se segui-

dsment, amb la ceriinónia del solemne Te Deum, compost per a

aquesta ocasió peí pare Antoni Massana, S. J., acompanyant a l'orgue

don Joan Cortés, organista del Patriarca i professor del Conservatori

de Valencia.

La premsa local es féu ressó de l'esdeveniment musical i el "Diario

de Valencia", en el scu número 3.539 ho dona a conéixer en una cró

nica breu.

"...El Sr. Palop, en su reciente construcción y tomando como base

sus estudios y observaciones ,ha empleado a la vez los tres sistemas

mecánico, eléctrico y tubular. Es decir, de cada uno de esos sistemas, lo

que la práctica muestra como más perfecto, seguro y útil, sus ventajas

y no sus inconvenientes. Esta mezcla de sistemas hace del nuevo órga

no un perfeccionadísimo instrumento.

Sus características restantes son: órgano expresivo con quince

juegos de registros, todos de la más bella sonoridad y de carácter ver

daderamente eclesiástico, sin que esto quiera decir que no posea com

binaciones de brillante color y de majestuosa grandiosidad. Posee

pone en juego todos los registros; otro pedal expresivo. La consola de

seis pedales de combinación, treinta contras, dos teclados, un pedal



que mueve la saeta de un reloj regulador de sonoridad, mecanismo que

pone en juego todos los registros; otio pedal expresivo. La consola de

construcción alemana, tiene en vez de los registros ordinarios o tira

dores, unas pequeñas palancas de mecanismo neumático, colocadas

sobre los teclados.

Se alimenta de viento el órgano por medio de un ventilador eléc

trico, que produce una fuerte corriente de aire, cuya intensidad regula

una ingeniosa serie de válvulas. Estos sistemas de alimentación y de

registros han sido instalados por primera vez en Valencia.

Por la construcción y adquisición de tan espléndido órgano mere

cen una cumplida felicitación el fabricante Sr. Palop, el Colegio de

San José y sus antiguos alumnos."

Encara en el núm. 43, pág. 287, mes de juliol, de la revista "Auras

del Colegio", trobem referencia al tema que ens ocupa, i hom publica

una nota d'En Joan Rius, el qual lamenta la poca valorado técnica

que hom dona en els mitjans de comunicado al treball d'En Pere

Palop, el qual qualifica de "un devoto de la armonización", tot lloant

la major perfecció d'aquest orgue, el compara amb el que ell possei'a,

per l'excellení harmonització i pastositat de sons i desitja que el

senyor Palop puga harmonitzar el seu orgue mateix.

Ignorem, de moment, qui era En Joan Rius, ni tenim mes noti

cies de l'orgue que ell possei'a, tot i que és fácil de suposar que amb

les circunstancies polítiques que es produiren arran de l'any 1936

desaparagués, com molts altres, sense ser-ne excepció els deis senyor

Palop. Només ens en resta aquest del CoHegi de Sant Josep a la ciutat

de Valencia. Malgrat les destrosses de la guerra civil, es conservaren

la major part de les peces: les manxes, gran nombre de tubs, la con

sola, encara que una mica malmesa, sustentacles de fusta, i moltes

altres de les innombrables peces que entren en l'estructura d'un

orgue.

El CoHegi i els antics alumnes encarregaren a la Casa Alberdi de

Barcelona la restaurado de Porgue l'any 1944. Tres mesos dura el

treball fins tornar a posar-lo en funcionament. L'orgue passá a ocu

par el costat dret del cor de la capella, desplacant-lo així del seu pri

mer lloc en el centre del cor.

La seua composició resta prácticament igual a la que havia tingut

abans de la seua restauració, amb els seus dos teclats i pedaler, etc.,

conservant els seus quince jocs origináis amb 788 tubs, de fusta, entre

d'altres el subbaix de 16'peus, en zenc els dotze baixos de 8'peus i

d'estany els altres. En una altra página d'aquest quadern exposem la

disposició concreta deis jocs i comandaments d'aquest instrument.



Aquest orgue fou, sense cap dubte, deis darrers que es construiren

al taller del carrer Corset, núm. 41 (avui carrer de Dénia) de Valencia,

on En Pere Palop, darrera anella d'una llarga cadena d'orgueners va

lencians, que durant segles ens deixaren nombrosos i magnífics orgues,

clausura la tradició de mestres orgueners valencians que un dia esperem

que torne a ressorgir.

El treball que inicia ACAO amb aquest quadern donará a coneixer

documents i instrumsnts que ens manquen per tal de refer, dintre el

possible, la historia passada, present, tot servint d'estímul per al

futur.

Amb carácter dhomenatge a En Pere Palop Marín en el centenari

del seu naixement, hem volgut realitzar aquest treball, mentres agrai'm

la col-laboració del Conservatori de Música de la nostra ciutaí, el

qual, per tal de celebrar el seu centenari fundacional, organitzá, entre

d'altres activitats i concerts un cicle d'orgue, un concert deis quals

tingué lloc en el Collegi de Sant Josep utilitzant el nostre instrument,

a carree d'En Vicent Ros, professor de l'especialitat en aquell Centre

d'on és també professor de música. En aquest concert hom dedica

una part del programa a compositors valencians, algún deis quals molt

llitgats al Collegi, talment En Josep Espí Ulrich que en fou professor

i el pare María Baixauli, S. J., el qual tingué una gestió decisiva, com

a tecnic, dintre la comissió d'antic alumnes que coordina tots els es-

forc.es per a aconseguir aquest orgue, bell exponent del gust romántic

d'aquella época.

A l'illustre orguener d'Enguera, que ja pels anys 1930 es veu obli-

gat a tancar el seu taller a causa de ia difícil situació del moment i que

hagué de viure amb pregón sentiment la destrucció d'orgues que ell

tant s'estimava —el deis PP. Dominicans. el de la Parroquia de la

Mare de Déu del Pilar, etc.—, i que morí l'any 1941, vaja el nostre

lecord i admirado, amb l'esperanca de dedicar d'altres quaderns d'a-

questa collecció ais pocs orgues seus que resten fora de la nostra

ciutat.

Rofert Hurtado, S. J.,

Vicepresident d'ACAO





DISPOSICIO DE L'ORGUE PALOP DEL COLLEGI

DE SANT JOSEP

VE MAJOR

Violó

Flautat

Flavta Harmónica

Bordó

Octava

Quinzena

Trompeta

16'

8'

8'

8'

4'

2'

8'

POSITIV

Cor de Nuit

Gamba

Celeste

Octaviant

Clan'

Fagot

8'

8'

8'

4'

4'

8!

PEDAL

Subbaix

Contrabaix

(30 notes)

ENGANXAMENTS

16' Recitatiu a pedal

8' Gran Orgue a pedal

Reunió

Llengüeteria G. O.

Trémolo

Dos pedáis

.—d'Expressió en el Positiu

.—de Crescendo i Decrecendo

Dos teclats manuals de 56 notes.



APUNTS

Comengarem aquesta secció de "Apunts" amb una bona definició

de Porgue. Per a aixó reoorrem a la millor font, L'art du facteur d'or-

gues, el voluminós tractat que per encárrec de YAcadémmie Royale des

Sciences de París escrigué el savi benedictí francés Dom Bedos, el

bicentenari de la mort del qual celebrem enguany.

D'aquesta gran obra científica i escrupulosament detallista expo-

sem els parágrafs següents:

"L'orgue est un instrument de Musique á vent, le plus

grand et le plus complct de tous par son étendue, le nombre

de ses jeux et la varióte de ses sons. II est composée d'un

grand nombre de tuyaux de différentes especes, les uns d'étain,

les autres de plomb, d'autres de bois; de quantité de machines

nécessaires et propres á gouverner et á leur communiquer le

vent qui leur donne le son, et d'un grand corps de menuiserie,

oü le tout est contenu, appellé le Buffet, accompagné pour

l'ordinaire d'un autre plus petit sur le devant; de grands souf-

flets, separes du corps de la machine, fournissant le vent qui

va s'y rendre dans la principale piece. appellées le Sommier,

d'oü il se distribue á chaqué tuyau au moyen du Clavier que

TOrganiste fait mouvoir avec ses doigts."

Després d'aquest parágraf amb el qual Dom Bedos comen$a la

jeua gran obra, anem a exposar l'inici del capítol IV 02 diu textual-

ment:

Description de tous les Jeux de l'Orgue

"Ce qu'on appelle un Jeu dans l'Orgue, est una rangée d'un

certain nombre de tuyaux de méme espece, poses ordinaire-

ment sur un méme registre, qui forment une suite de tons en

progression chromatique de l'étendue convenable á sa qualité.

Cette étendue consiste le plus souvent en quatre octaves. II y

a des Jeux qui n'en ont que trois, d'autres deux, etc., parce

que les uns sons destines a faire toutes les parties de la musi

que; d'autres ne sont propres qu'á faire des basses et d'autres

les dessus seulement; de-lá vient la différente étendue dans

uns et des autres. Tous les Jeux de l'Orgue peuvent se diviser

en deux principales espaces: les Jeux á bouche, et les Jeux

d'Anche."

Al proper quadern passarcm a descriure mes detalladament i amb

els esquemes adients aqüestes dues manes de jocs fonamentals de qué

parla Dom Bedos: els iocs de boca i els jocs de [lengüeta.



Orgue d'AFRODISI. En la tapa posterior d'aquest quadern tenim

aquesta bella i interessant illustració d'un orgue hidráulic, publicat la

primera vegada per Carl Patsch el 1904. Schriften der Balkankom-

mision, ///; "Das Sandschak Berat in Albanien" (Viena 1904), p. 166,

fig. 138.



Xf. Carlai NaelitT -Mllaln, T - Val.nll«-J


