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PRESENTA CIÓ

Encetem aquesta segona etapa de monografiés sobre els orgues va-

lencians que abastará 12 números, corresponents ais dotze mesos na-

turals d'aquesl any 1981, / que correspondran ais números XV-XXVI

de la collecció general que va comentar en novemhre de 1979.

En aquesta ocasió crida la nostra atenció l'orgue de Manises, també

aesaparegut. Tanmateix, a causa de la documentado que se'n pot tro-

bar, creiem que cal que figure en aquesta collecció, per tal d'enriquir la

historia de la nostra música i tírgueneria. Per aixó no podíem recorrer

a cap altra persona mes que a En Josep M." Moreno Royo, académic

corresponent de I'Academia de Cultura Valenciana (abans Centro de

Cultura Valenciana). Els seus treballs sobre la historia de Manises i

els seus homes son de consulta obligada qualsevol que siga el tema o el

personatge que se'n vulga tocar. La seua resposta a la nostra petició va

ser immediata, i la rapidesa amb qué ens lliurá l'estudi que presentem

ens va demostrar que, ejectivament, no ha bandejat cap tema, per espe-

cialitzat que siga, que afecte la historia del seu poblé nadiu, Manises.

La quantitat d'articles seus que trobem en distintes publicacions diáries

o periódiques és realment notable, ja que la seua infatigable inquietud

per la investigado histórica el mou a trebailar sense descans; per aixó

l'hem trobat en distints congressos tan importanis com ara el VIII Con-

grés de la Historia de la Corona d'Aragó, celebrat a Valencia en 1967,

el I Congrés d'Historia del País Valencia, celebrat en la mateixa ciutat

en 1971, aix'i com en els distints congressos nacionals d'Arts i Costums

populáis del CSIC, celebráis a Saragossa en 1968, Córdova en 1971 i

Palma de Mallorca en 1975, etc. Per tot aixó veurem esmentats els

seus estudis en distintes obres d'eminents especiaUstes sobre distints as-

pectes histories i culturáis valencians. Súvint el trobem estudiantil l'Ar-

xiu del Regne, i des del Consell de Redacció de la revista «Els Ares»,

de l'Ateneu «Cant i Fum» de Manises, coHabora d'una manera forga

notoria en la vida cultural a"aquesta vila, on és molt esperat el seu ¡libre

de propera aparició: Manises, retazos de su historia.

Una vegada mes sentim la satisfácelo d'oferir un estudi mes que

enriqueix el nostre bagatge cultural, i, seguint la línia de treball mar

cada des del principi, ens complau que siga de nou des de cadascun

deis pobles de la geografía valenciana des d'on s'engegue aquesta inves

tigado. ACAO es complau amb la coliaboració d'un erudit com En Jo

sep M." Moreno Royo que tant pot oferir al coneixement de la nostra

historia.

VlCENT ROS,

President d'ACAO
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Rebut del 12 d'agost de 1845 que signa Josep Font, per la composició

i afinado de l'orgue. Destinatari del rebut En Francesc Gallego, Baile

Constitucional de la Vila de Manises, encara que creiem entendre jora

per la seua condició de membre de la Junta de la Fábrica, amb el carree

que a hores d'ara anomenariem Vicepresident



L'ORGUE DE L'ESGLÉSIA DE MANISES

Per Josep María Moreno i Royo

En dir «t'Esglé.sia de Manises», no jem mes que seguir

la titulado; segons hem vist ais treballs que ens han pre-

cedit. El lector de Manises pot camprendre que es tracta

de l'església pa) raquial de Sant Joan Baptista, I'única que

n'hi havia en la localitat, fins fa uns vint anys que va sor-

gir-ne la primera de les que, posteriorment, s'han anat cons-

truint en la poblado. Com era lógic, sobre la que ara ens

ocupa s'han abocat totes les illusions del poblé durant se-

gles. Igual com s'ha esdevingut en les altres que han ocu-

pat la serie qvc ens ha precedit.

L'autor

El día 2 d'abril de l'any 1370 és ina data clau per a la historia de

Manises.

En aquest jorn s'erigeix o funda l'Esglcsia Parroquial de Manises,

tot separant-l>a de la de Paterna, de la qual depenia, sens dubte des de

l'any 1238, en concedir el Rei Jaime I, en el Repartiment, tots dos

pobles, alqueries s'hi ass-enyala, al noble aragonés N'Artal de Luna.

Els anys, pero, han anat passant i cada poblé necessitava seguir el

seu propi camí.

Mentre Paterna segu;a en mans de la poderosa familia deis Luna,

Manises tenia ja uns altres nous s;nyors: els BOÍL. Els membres d'a-

questa nissaga eren Conselbis de reis, militars, religiosos i ambaixa-

dors, i durant molts anys estigueren en la primera línia de la política

local i expansionista de la Corona d'Aragó.

El nostre poblé anava cre'xent, i a les darreries del segle xiv comp-

tava ja amb dues-centes cinquanta cases i una industria, la de cerá

mica, que anava millorant-se i prosDerant, i acceptava tots els qui ve-
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nien per integrar-s'hi, oristians vells o moriscos, car entre tots havien
de produir aquelles magnifiques peces, hui admirades en tots eJs mu-
seus arreu del món. En les quals aconseguiren d'arribar ais extraordi-

naris reflexos metállics i blaus, que assoliren la máxima perfecció en el
proper segle xv.

I peí que fa a l'aspecte religiós ja s'hi comptava amb un temple:

«una iglesia obrada i construida bajo la advocación de San Juan Bau

tista y adornada de todo ¡o necesario, y tiene además un lugar desti
nado a Cementerio».

I així arribem, dones, a l'esmentat dia, dimarts dos d'abril de 1370,

quan el Bisbe de Valencia, En Jaume d'Aragó, després d'escoltar el

parer del Capítol, aplegat ais toes de campana en la Sala Principal del

Palau Bisbal de Valencia, amb la presencia deis Notaris Guillem Mo-

liner i Lluís de Fenollosa, i els testics Discrets Pere Bordea i Aman

Pamplona, Preveres, i altres molts circumstants, a mes deis sollicitants,

erigeix i funda aquesta Església Parroquial de Sant Joan Baptista de

Manises, tot desmembrant-la de la de Paterna, amb un estudi previ de

la soHicitud i compromisos que, per escrit, adquireixen En Felip Boil,

Senyor de Manises, i Sancho de Sancho, un home bo del poblé de

Manises, triat pels seus conveins per tal de representar-los-hi, i que a

rinstrument notarial pareix com: «Sindicio, Actor y Procurador de la

Universidad y de los honrados hombres del lugar de Manises». Ambdós

presents en el solemne acte, si bé En Felip Boil repressntat peí seu fill

En Pere Boil, que hi apareix com a soldat o militar, així com Romeu

del Soler, Rector de Paterna i Canonge ds la Ssu de Valencia, el qual

hi assisteix en la seua condició doble de Rector de l'església matriu, que

accepta la separació, i com a Canonge, i per tant membre del Capítol

Catedralici.

I el Bisbe concedeix alió que interessa ais peticionaris i a l'Acta

podem llegir: «Y por tanto, Nos erigimos y ]yrulamos sin tardanza la

Iglesia de Manises... Y separamos a la Iglesia de Manises y al dicho

lugar de Manises, con todo su término, de la Matriz y Parroquial so

bredicha» .

Per tot aixó destaquem la data ja repet:da del 2 d'abril de 1370,

si suposem que a partir d'ací arranca el procés d'aquest poblé, que ja

no era una Universitat (lloc anex) depenent d'una Entitat major, supo-

sant també que, com hem vist, no sois se'n separa la Parroquia, sino

el terme, i amb aixó que «la Vila» com forga vegades hem llegit, i l'A-

juntament en la seua representado, haja dedicat des de sempre ex-

traordinaris actes, populars, religiosos i festius, a Sant Joan Baptista,

él qual a mes de titular de la Parroquia —l'única fins fa pocs anys—

era considerat pels nadius com a Patró del poblé.

Després d'aquesta presentado inicial del que era Manises fa sis

segles, hem de centrar-nos en el treball que ara eras ocupa, sense que

puguem defugir, pero, l'Acta fundacional de la Parroquia, si donem

per fet que els manisers d'aleshores gaudien de la preparació, en con-
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dicions materials, per tal de teñir llur propia parroquia, on veiem que

ja comptaven amb una església «obrada y construida... y adornada di
todo lo necesario...», és a dir amb els elemente necessaris ds cult. I

aquests ens fans pensar, ¿hi hauria cap orgue o instrument musical per

a l'acompanyament deis cantors en les funcions religioses?

No en podem concretar res amb foixa documental d'aleshores, i

hem d'endinsar-nos-hi una mica mes endavant, ja en el segle xv, on

esguardem una curiositat que no volem deixar d'esmentar. És sabut

que les pintures i gravats —com avei en les fotografíes— venien a re

presentar diverses escenes de la vida real, i precisament és a mitjans

del segle xv quan els Boil decideixen de pavimentar una sala principal

del seu Castell-Palau de Manises amb una collecció de taulellets va-

riats, creats exclusivament per a ells i amb aquest fi; es tracta d'uns

taulellets d'orla anomenada «de punta de serra» que presenten diver

sos moments de la vida real, com ara una cacera a l'Albufera, altres

amb representado de la fauna i la flora que hi viuen, d'altres amb la

llegenda del «Dragó del Mercat», eícenes de titillers, dansants, cap-
taires, cacadors, fins i tot un que reoresenta una xiqueta amb canterets

que va a per aigua a la veína cist°rn?. pública. I un, que reproduim,

amb la figura d'un ángel amb un instrument musical que toca. No hi ha

cap dubte, dones, que amb aixó es vulga interpretar la música reli

giosa i, tal vegada, s'hi vulga palesar el record o la presencia deis Boils

ais actes religiosos al seu carree, com ho eren, des d'aquells temps, la

primera Minerva de l'any —en el tercer diumenge de gener, com ja es

feia aleshores, i encara es continua celebrant, per bé que a carree

d'unes altres intencions— així com una Dobla del Rosari, a mes de la

Festa de la «Deguellasión de San Juan» amb dia propi, el 29 d'agost,

ja que si «la Vila» celebrava el naixement del Sant Baptista el 24 de

juny, els Boil no podien ser menys i l'honraven en el seu martiri.

I, com era lógic, aquelles fest;s religioses tenien llurs cantors i

llurs instrument musicals. ¿El taulellet que ens ocupa, vindrá a repre

sentar aquest fet? ¿Era un testimoni, no cal dir que idealitzat, de l'am-

bient religioso-musical patrocinat pels Senyors del lloc? Així ens ho

fa pensar la diversitat d'escenes que representava aquell paviment sin

gular del castell deis Boil a Manises, i que, amb tant d'amor i d'estima,

va anant reproduint En Manuel González Martí, en la monumental

obra «Cerámica del Levante Español» que tant ens ha ajudat en
aquest treball.

Si fins ara hem estudiat possibilitats, anem a centrar-nos sobre do-
cumentacions de l'Arxiu Parroquial de Sant Joan Babtista de Manises,

única font documental de la localitat que es refereix a la població, ja

que l'Arxiu Municipal va ser assaltat i incendiat en diverses ocasions:
en 1808, en 1812 i en 1936, per la qual cosa no ens n'ha restat cap
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senyal de temps passats, i molt ens hagués servit la seua existencia,

per Ja vinculado municipal a la vida parroquial, com veiem per l'Arxiu

de la Parroquia.

Som ja en la segona meitat d:l segle xvi, quan en tots els llibres

de l'época veiem una interessant figura: la de Per¿ Buxador, el qual

el 12 d'abril de 1562 contrau matrimoni amb «Auna, donsella, filia de

Joan Peris de Chulilla». Malgrat el seu llinag:, que mes ens sembla

morisc, és un acüu parroquia, que veurem en Confraries, com ara en

la de la Sang de Crist, en 1557. En Li Deminda d'ánimes, entre els

anys 1577 al 1586; en la d'Obra i Forn entre 1577 i 1594, i en la de

Sant Joan, entre 1579 i 1595. En fou Clavari i Administrador, de to

tes, és a dir, que no era una fig_ ra passiva. També apareix com a Jurat

de Manises durant alguns anys, i fkdor, da mes a mes, deis seus con-

ciutadans, com en el cas del ñnament de Martí Cherta, cristiá vell, es-

devingut el 6 de gener de 1575, on sembla ser que els familiars s'ex-

cediren en les díspeses del soterrament. La vídua assenyalá que pagana

en cobrar una cavalleria que el finat havia vemit a un moro de Mislata.

I aquí tenim el nostre hombre donant testimoni que tot era veritat. Un

temps després apuntava el rector a la fi de la partida «No se ha cobraí

res». Mes no acaben ací les activitats d'aauest actiu feligrés, car en la

liquidado de despeses per la defunció i sot:rrament de V«ostaler», Do-

ménec Bordeus, el qual va ser portat a Qiart per a la inhumado, veiem
que hom anota': «a Pere Buxador, per sonar el orgue...». Així dones,
el nostre home, a mes de tot el que hem esmentat, era també l'organis-

ta de la parroquia.

Aquesta és, per tant, la mes antigi dada, documental i concreta,

que fins el moment hem trobat referida a qualsevol orgue a l'Església
Parroquial de Manises, la qual correspon al dia 15 d'octubre de 1589,
daia de l'enterrament de l'esmentat «ostaler». Ara bé, el que no podem

eferir ací son dades concretes del dit instrrment musical. És segur, pero,
que n'hi havia, així com un bon ambient músico-religiós, com, per

exemple, s'assenyala en l'entrrramsnt de la «viuda Violant», esdevin-
gut el 8 de juliol de 1591, en la partida d?l qual s'anota que se cele
braren diverses misses cantadas, entre aqüestes, dues de Réquiem i una
de la Immaculada, on van assistir els vicaris de Quart i d'Aldaia, amb

la participado de «cantors del Poblé», i que va costar en total «5 Mu
res», que va pagar la seua filia Violant, igualment vídua.

Arribem ara a l'any 1664, i ais «Mandats» continguts en la Visita

Pastoral, celebrada per l'IHustríssim i Reverendíssim Senyor Cristófor
Mancer,'Canonge de la S. I. Metropolitana i Visitador general, s'anota,

entre altres:

«otro... por quanto la puerta por donde se si"be al órgano viejo

que está sin cerraja, lo que se ha experimentado ser de inconveniente,

mandó dicho señor Visitador que dentro de un mes se ponga cerraja

en dicha puerta...».

Tot aixó ens porta a conéixer que a l'Església de Manises hi havia



un orgue en ús, i un altre ja de vell i fora d'utilització, que estaría en la

dependencia alta junt al cor, o en altre lloc, l'accés al qual ordenava

el Visitador Arquebisbal que fos tancat.

Al cor estaría l'orgue, no consta, pero, a l'Inventari d'aquest ma

teix any 1664, on en canvi si es registren:

«Ítem... Tres libros en el Coro— Antifonario, Misal y Salpterio»

Tot situat, com els lectors de Manises coneixen, en el vell Temple

—del qual només ens resten com a restes Tactual Capelleta de Sant

Antoni Abat, la qual queda fora d'ús en 1751, en inaugurar-se'n el

nou o actual, igualment dedicat a Sant Joan Baptista.

Al Cor d'aquell temple antic, que hagué de s;r enderrocat peí pe-

rill d'enrvnament, hi havia, a mes deis Llibres propis i altres elements,
diverses pintures importants, entre aqüestes:

«un quadro del glorioso St. Vicente, questá en el choro, de dos palmos

y medio, muy bueno, pintado de la maná de Jaanes» com s'anota a
l'Inventari de 1621.

I d'aquells temps també, son els apunts que oferim presos del Lli-

bre de la Confraria del Santíssim Sagrament, 1659-1711, on apareixen
els comptes de cada any efectuáis pels Clavaris de la Confraria, els

quals, per cert, tots feien gracia a la Confraria de l'excés que gastaven.

que en moltes ocasions arribava a importants quantitats, com en 1623

que el Clavari Pere Lóp:z hav:a rebut de plegar, 14 lliures, i en la

Missa, cantors, etc., es va gastar 15 lliures, al polvóriste, per lo joch,

9 lliures, i per les despese:, del diñar i refresch, 18 lliures, arribant,

entre altres coses sense gair; importancia a 44 lliures, de la diferencia

de les quals, «hace gracia a la Cofradía».

I en aquest llibre precisament, és on hi ha un curios colloqui ma-
nuscrit, mena d'auto sagramental, incomolet, pero d'ambient religioso-

local, car s'hi esmenten noms de gents del poblé i llurs condicions físi-
ques, que, sens dubte, serien motiu de rialla en la representació festí-

vola, i d'on hem tret un parágraf d; la intervenció del personatge
Agustí, que diu:

«valent pache de chineta,

eixe rey et premiará.

Totes bones intencións

i els servicis que farás;

arrima la arpa y les flautes

les solfes y lo cantar,

com yo arrime lo hábit

la seda, ahulla y didal,

que guerrechar en faldetes

es guerra anunca acabar.»

seguint aquest mateix to diversos versos mes, pero ací tallem per tal de

no prolongar mes el text, que hem transcrit ací segons consta en l'es-
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mentat llibre parroquial, i del qual fern referencia a la utilització de

certs instruments musicals, segons seria costum per ais actes o festes

extraordináries, com ho era, i ho és, la del Corpus.

Ais comptes datats en 3 de juliol de 1667, i en la dació que n'e-

fectua el Clavari de l'any anterior Andreu Botet, s'anota:

«per la cantoria del dia del Corpus 9 lliures»

«al Retor, de M", prosesó, vespres i dotxe mises ... 3 lliures»

«de fochs 6 lliures»

la festa deis quals degué ser rumbosa, car, a mes d'esguardar-s'hi el cost

de la «cantoria», tan elevat, si comparem l'estipendi lliurat al rector

per la Missa del dia de la Festa, la Processó, vespres i 12 misses, veiem

que s'anota igualment la participado d; «sinc sacerdots», que vingue-

ren de fora per a la Missa i la Processó.

Arribem ja al dia 3 de febrer de 1734, en comencar les obres del

nou Temple Parroquial —Pactual— ja que l'anterior resultava petit

i les despeses per reparacions se sovintejaven, a causa de la seua anti-

guitat (seria, probablement, el mateix temple que encara hi era en

1370).

I comenca la gran gesta deis manisers d'aleshores, encapcalats peí

Capellá Párroc, Mossén Pere Esplugues: s'hi engeguen les obres, on

de forma material participa tothom; els homes treballant-hi com a ma

nobres; i les dones, portant-hi l'aigua des de la séquia ve'ina, la que cir
cula parallela al carrer del Sagrari. Amb tot aixó, pero, no hi havia
prou, i era necessari demanar ajuts de bestreta a uns i a altres, princi-

palment ais qui tenien arrendades les ierres i les cases, propietat de la
fábrica del Temple. Comptant, a mes, que en el seu dia hauria de ven

dré els terrenys del cementeri, aliens al Temple vell, així com els ma-

terials de l'enderrocament, en produir-se aquest.

I per tal d'iniciar la vida parroquial al temple nou no eren suficients

parets i sostres, calia donar-hi també nous ornaments, retaules i ima
ges, així com un nou orgue, d'acord amb la fábrica que es construía.

1 ací apareix la figura de Joseph de Laro (o del Haro, com també

s'eseriu) que tenia al seu carree, com a arrendatari, gran nombre de

fanecades de térra, i on s'adrecaven els membres de la Junta tot solli-

citant avancos, i ell va ser el qui va bestreure el cost d; Vorgue nou. va-

lorat en 625 lliures, mitjancant escriptura notarial que autoritzá l'Es-

cribá Joan Baptista Martínez, aleshores amb oficina a Manises, el rebut

del qual va reteñir Joseph del Laro, fins a la liquidació definitiva, que

hauria de dur-se a terme alguns anys mes tard.

Segons llegim al Tom registrat amb el número 18, titulat «Libro de

la Administración de las Rentas de I Fábrica de esta Iglesia» que com-



prén els anys 1762 al 1789, veiem el Descárrec ds Compres que rea-

litza el Fabricador de llavors, 12 de setembre 1774, on s'indica:

«...a Joseph Gómez, factor, por el órgano nueve*... 625 libras» se-

gons carta de pagament del 10 d; marc que ara serveix de justificant.

Creiem interpretar-ne que aquest orgue nou es va estrenar en inau-

gurar-se el temple, el 14 d'agost de 1751, car en la Visita Pastoral de

l'any 1758, foli 68, i ais comptes d'Administració i liquidació practi

cada per obres del Temple —avangos i arrendament de terres— s'ano-

ta a l'apartat dedicat a Joseph del Aro:

«y asimismo que se están deviendo todavía feyscientas veinticinco li

bras por el coste del nuevo órgano... sin hs trescientas libras arriba
dichas...» I

És a dir, que a mes del cosí de l'orgue nou, en 1758 encara se li

devien a Joseph del Aro, 300 lliures, que resultaven al seu favor pels

avangos fets, i que l'arrendament de les terres encara no havia cobert.

Aquells manisers, pero, no es descoratjaven i continuaven enda-

vant; anaven millorant el Temple, amb pagaments i deutes, i d'aquesta

manera veiem com el 22 d: febrer de 1775, s'efectua el següent apunt:

«A Lorenzo Robira, Maestro carpintero de Valencia, por el empostado

de la caxa nueva para dicho órgano ... ¡34 libras».

I com és natural, sorgeix la contractació d'un organista, ¡ així veiem

en la mateixa data del 22-11-1775, que es paga a:

«Vicente Nicolau, Organista y Maestro de Escuela, salario anual...
10 libras».

Pero, mentrestant Porgue nou que s'hi havia instaHat amb tant d'in-
terés i de sacrifici, necessitava una conservació, i amb anterioritat, el 3
d'agost de 1768, hom paga

«A Fermín Ysarralde, por limpiar y afinar el órgano ...23 libras»
segons Descárrec que presenta Miquel Royo, Dipositari deis Electes
de la Junta de la Fábrica, nomenats en l'any 1767.

I així, a poc a poc, se'n renoven els ornaments, se'n mantenen i
reparen les pampanes, images, altars i retantes, i arribem ja al segle
xix, no sense que abans tornem a recordar Josep del Laro, el qual en

la Visita Pastoral de 1758, suplica, i se li concedeix, el títol de Patró
de la Capella de Sant Joseo, de esta Iglesia Parroquial, carree atorgat
per la seua tasca en les obres del Temóle nou, i pels seus empréstits,
deis quals encara se li deuen 300 lliures, a mes que grácies a ell s'han
pogut fer Faltar i el reutale del Sant i ornaments per a l'esmentada ca

pella. Se li accepten els seus desigs de disposar de sepultura propia

en aquest lloc, per a ell i per ais seus desoendents, fins a la sisena ge-

neració, amb l'obligació de mantenir al seu carree: la llantia de l'altar,

una Missa en el dia de Sant Josep, a mes de la vuitena i el novenari, on

han d'haver vuit ciris, i dos cpdi diumenge, responent del compliment

de tots aquests punts amb una de les seues finques. En 1774 ja havia

finat el nostre home i ja que les seues rendes a pagar per les terres,
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eren congelades per les bestretes fetes, alguns anys mes tard encara es

mantenía la liquidació i a la Junta de la Fábrica del 7 de febrer de

1774, se li reconeix una liquidació ais seus deutes, i se li nomena com

a «Fabriquero que fue de esta Yglesia».

Passem ja al 28 d'octubre de 1804, quan en la Casa Abadia se ce

lebra una Junta de Fábrica, presidida peí Rector Angelo Falomir, i a

la qual assisteixen: En Baptista Folgado, Batle Ordinari segon, Josef

Dies, Regidor Degá, Antoni Mas, Baptista Gimeno i Folgado, Lluís

Royo i Antoni Miquel, Electes de la Fábrica de l'Església, els quals

van acordar que se le paguen al Maestro de primeras letras (no diuen el

nonti por cada año, la cantidad de diez libras, con la obligación de

haver de tocar el órgano todos los domingos y fiestas de obligación de

Misa, a la Misa Conventual, los que no haya Festividad, y también los

domingos de Nuestro Señor haya de tocar a la f'/nción de la tarde o

ora, y también haya de tocar los sábados a la ora que se canta la Salve

en la Yglesia y que con estos capítulos y condición se le paguen las

diez libras. Hasi lo acordaron y firmaron los que supieron, en dicho

mes y año. I allí trobem les signatures de N'Angelo Falomir, el Rector,

de Josef Dies, Antoni Mas i Bautista Gimeno. Els restants, inclús el Se

gon Batle, no ho van fer per no sabsr signar. I és que aleshores aixó

no calia per ais carrees públics. Creiem que era prou ser considerat un

home bo i teñir representativitat i ascendencia entre els conveíns.

En l'any 1803, peí que es veu, van sorgir problemes entre els can

tors, ¡ a la Junta de la Fábrica del 8 de marc, s'acorda dar comisión

al Sr. Rector para el arreglo de los cantores del cora, la qual cosa sens

dubte resultaría costosa, fins que en la Junta celebrada el 10 de febrer

de 1805, previa proposta del Rector i de comú acord, van ser ano-

menats els seguents: Josef Penella, Blas Arenes, Miguel Royo de Luis,

Vicente Bonet, y por substituto de éste Josef Vilar, con lo¡s pactos y

capítulos de que han de asistir a todas las funciones de la ¡Yglecia que

se celebran, como también los días de San Antonio Abad y San Juan

Bautista, días de Navidad, Carnestolendas-. Domingos de Minerva por

la tarde, Semana Santa, días de Pasqua y demás funciones.

El compromís que signaven els cantors amb la Junta, era per ais

actes que celebras la propia parroquia, i no les Confraries i Festes, ja
que aqüestes contractaven a banda els cantors, adés aquests mateixos,

adés de fora. D'aquí que no s'hagen registrat moltes Festes i funcions

encara habituáis a hores d'ara.

Semblava que ja hi era tot enllestit, quan va finar un deis cantors,

Vicent Bonet, i a la Junta del 23 de novembre d'aquest mateix any es

presenta Vicent Calabuig, Mestre de primeres lletres, lliurant-hi un

memorial, solicitando le admitiesen y nombrasen para cantar en el
coro de la Yglesia, en lugar de Vicente Bonet, por fallecimiento de

éste, ofreciendo que en sus ausencias y faltas le suplirá su hijo. Lo que

ohido por dicha Junta le admitieron y nombraron cantor..., etc., etc.

S'hi dona, pero, una altra questió a aclarir, i és que no se sabia
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amb seguretat qui hauria de pagar al manchador. I va ser a la Junta del
12 de marc de 1806, quan s'acorda: Que por cuanto al Maestro de

Primeras letras Vicente Calabuig, la fábrica le paga anualment diez li

bras para satisfacción del trabajo de tocar el órgano los domingos que

no hay festividad y fiestas de obligación de oyr misa y sábados a la

Salve, acordaron que de estas diez libras deva pagar y satisfacer el
manchar para dichas Fiestas y sábados y haviendo comparecido ante

la Junta el dicho Vicente Calabuig, y hecha ración... queda obligado

a lo dicho, en cuyo acto ofreció el Rvdo. Cura pagar y satisfacer dicho

importe de manchar dichas fiestas por el ¡dicho Vicente Calabuig, y en
tanto que sea su voluntad.

Restava ciar, dones, que del sou de l'organista calía deduir la part

corresponent al manchador, i així el total de 10 lliures era per ais dos,

segons s'hi acordá i acceptá l'organista.

No hi ha cap dubte que l'orgue parroquial era motiu d'estima per
ais manisers d'aleshores; el poblé pía i senzill, els sacerdots, la Junta
de la Fábrica i l'Ajuntament, tots en tenien cura i conservaven amb es-
ment aquest valuós instrument, i es miraven molt en quines mans el

deixaven. Una prova d'acó és la polémica sessió de la Junta de Fábrica
celebrada a la Casa Abadia el 22 d'abril de 1827, que va presidir el
Rector Párroc En Lluís Torrent, a la qual van assistir, no sois els mem-

bres de l'Ajuntament que en formaven part, sino que, préviament, el
Batle havia convocat els Consellers, i tots hi acudiren, segons es fa
constar a l'acta d'aquesta sessió: asistieron también los SS. componen

tes del Iltre. Ayuntamiento de la dicha Villa, por convocación del Al

calde. Els quals, peí que es veu, s'havien entes préviament per tal de

protestar-hi i aconseguir la separació del carree d'Organista del Preveré

Gallego, que l'exercia interinament, i a mes no residía en la població.

El que van manifestar-hi els consellers va ser el següent: «Y aviendose

propuesto por dicho Ayuntamiento que convenia separar de la substi

tución del órgano de esta Parroquial al Presbítero D. Vicente Gallego

(que en la actualidad está ejerciendo interinamente el empleo de orga

nista) a causa de que tenían varias noticias, que el órgano se iva he-

chanda a perder de día en dia y que en breve tiempd 'habría una pérdi

da muy considerable en el referido órgano, con motivo a"e carecer el

expresado Pbro. Gallego los principios necesarios de música que deve

tener un buen organista». Tanmateix el Rector, que álhora era el Pre-

sident de la Junta, no en dona massa explicacions i contesta la proposta

de l'Ajuntament tot dient:

«Los vocales componentes de esta Junta de Fábrica, a quienes per

tenece disponer de los empleos dz la Iglesia, consultarán sobre el parti

cular, y cada uno dará su dictamen según le pareciese». A la vista

dones d'aquesta contundent contestació, se n'isqueren de la Junta els

consellers de l'Ajuntament que no n'eren Vocals i comenta la sessió,

amb l'únic punt de la possible d'missió del Preveré Gallego, i rere algu-

nes exposicions, segons les opinions, «se pasó a la votada». El primer a
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exposar el seu Sí a favor del Preveré va ser el propi Rector que asse-

nyalá, «que en la actualidad no encontraba motivos tan robustos para

la remonición, principalmente, porque estaba esperando dentro de bre

ve tiempo, la colocación del expresado Pbro. Gallego en su carrera

eclesiástica, y porque a su modo d2 pensar, no se le seguía al órgano

detrimiento tan notable, de seguir en él, el Presbítero Gallego, como

suponían los SS. del Ayuntamiento».

El va seguir en la votada Miquel Gallego, que, com el Rector, no

volia que sense motiu se li apartas del carree, i peí que es veu enfadat,

sense mes abandona la Junta i se n'ix. Segueixen Baptista Cátala,

Francesc Ximeno i Pere Pinazo, els quals un rere altre, fan costat a ¡a

proposta del Rector. Després continua Vicent Garcia, el qual, amb les

seues manifestacions i vot negatiu, c~nvia la trajectória de la votació,

car proposa l'eixida del carree del Preveré Gallego, per bé que donant-

li 15 dies de termini i no immediatament tal com havia proposat el con-

sistori. Després segueix Sandali Ximeno, que pertanyia a l'Ajunta-

ment i es manté en la positura préviament acordada per la Corporació

municipal i demana que el canvi es faca de seguida «y en este mismo

acto». Així estaven les coses amb cinc vots a favor del Rector i de

l'Organista Gallego i un parell en contra, i encara en mancaven dos

a votar; un d'ells el Batle, que igualment pertanyia a la Junta de Is

Fábrica. I la primera autoritat municipal adopta una actitud concilia

dora davant les postures extremes i declara: «Por mi parte no tengo

inconveniente en que siga en el dicho encargo, hasta que haya otro

sugeto, que con residencia en la Villa, sea mas apto é idóneo que el

referido Pbro. Gallego para el cargo de Organista».

Peí últim ho fa Josep Penella, Secretan d; la Junta, el qual se suma

a les manifestacions del Batle, amb la qual cosa «quedó concluida la

votada».

I que en queda, de tot aixó? Creiem que així les coses, el Preveré

Gallego deixaria el carree provisional que hi tenia, i marxaria a un nou

destí, ja que anys després ja veiem altres organistes segons s'indicará.

Arribem ja a 1840, l'orgue necessitava noves atencions i algunes

renovacions, perqué aquest era encara el que s'havia inagurat pels anys

de 1751, i, per tant, en tenia quasi cent.

Hi ha un ful] solt, apegat a la fi del tom 18 de la serie «Adminis-

tracions» on podem llegir:

«Como Administradores de la Fábrica de la Yga. Parroquial del

pueblo de Manises, confesamos haber cointratado con D. Miguel Al

carria, factor de órganos y vecino de Val., la renovación y aumento

de música del órgano de la referida Yglesia según consta en el Plan

presentado por dicho Alcarria, cuyo Plan obra en nuestro poder, y nos

obligamos a darle por lo que se ofrece hacer en el referido órgano

200 La., en tres plazos, a saber: el primero a principio de la obra. El

2o por todo el mes de Ato. del presente año 1840, y el tercero a prin

cipios del año próximo de 1841, pero con el pacto y condición que di-
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cho Alcarria cumpla cuanto ofrece en su Plan y nosotros estamos

obligados a pagar dichos plazos con nuestros vienes, en el caso que

llegado el tiempo oportuno de satisfacerle, no hubiera fondos sufi

cientes en la Fábrica y pa mayor seguridad».

Aquesta és, dones, una nova demostrado de l'amor que aquells

manisérs sentien per aquest instrument musical, perqué ni mes ni

menys que els qui contractaven la renovació, en responien amb els

seus propis béns, si en el moment de pagament la Junta de la Fábrica

no contás amb prou recursos. Llástima que aquest full, auténtic de

totes totes, no continga noms ni altres detalls mes que els que hem

transcrit. Creiem que era un esborrany del contráete o comunicado

a la Junta, el paper del qual en resta solt entre folis, i així ha arribat

al nostres dies, encara que apegat.

Com d'interessant fóra conéixer el PLA de renovació de l'orgue,

cosa que ens permetria assabentar-no>en de les condicions técniques.

Pero res no n'hem vist a l'Arxiu fins al moment i hem de continuar

amb la documentado que trobem al nostre abast.

En aquest any 1840, veiem ais comptes que presenta el Fabriquer

Antonio Albenca el pagament deis primers terminis i altres detalls, se-

gons s'anota:

«Al Factor D. Miguel Alcarria por los dos plazos del

órgano 2.000 Rv.

Por el porte de la música para el órgano y devolver las

herramientas 27 Rv.

Por componer una cerraja para el coro 12 Rv.

A D. Pasqual Pérez, por revisar el órgano 120 Rv.

Por el hierro y tachas para el órgano 16 Rv.

seguint altres pagaments d'aquesta administrado parroquial, tais com

el salario o anualidad del Organista y manchador, que ja es paguen per

separat.

En aquest detall de pagaments, i a mes del que hem referit ais ac-

cesoris, etc., esguardem el pagament a D. Pasqual Pérez, per tal que

revise el treball realitzat peí Factor Alcarria. Els nostres avantpassats

no s'acontentaven amb poc, car aconseguiren la presencia de l'esmentat

Pasqual Pérez, venadera autoritat en la materia. Organista de la Seu,

i membre de la Societat Económica d'Amics del País, d'on es deriva

ría la fundació del Conservatori d: Música; en van ser alumnes Giner

Ubeda i els Plasencia; de fama europea. Les seues improvisacions de

piano van ser elogiades, ni mes ni menys que per Litz. Les seues

obres, religioses i profanes, van ser editades diverses vegades. (Gran

Enciclopedia de la Regió Valenciana, Tom 8.)
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En 1842, en els comptes del dia 6 de gener —referides a l'any

anterior— veiem anotat:

«A D. Miguel Alcarria, por la composición del órgano

según recibo / .420 R v.

i és el mateix Fabriquer, Fraco. Gallego, el qui liquida aquests comptes.

En aquest mateix any podem llegir-hi una interessant nota que

passem, tot seguit, a transcriure:

El 1 octubre quedó esta Iglesia pin renta alguna, por haberse apro

piado la Nació de los bienes que poseía y por orden del Gobierno se

hizo el presupuesto de gastos para el cuito..., etc., etc.

Por el gasto de Semana Santa y de Cuaresma 429 Rv.

Por la Fiesta del Corpus, Sen Juan Bta. y San Antonio

Abad, que se deben pagar por orden de la Diputación 400 Rv.

Por el salario del Organista y Manchador 150 Rv.

El total d'aquest pressupost era de 4.225 Rv. aprovat per l'Ajun-

tament.

Pels apunts que hem vist adés, podem esguardar uns detalls del

Pressupost General d'aquesta Parroquia de Manises, on s'inclouen amb

carree a les rendes a percebre de l'Estat, en compensado per la des-

amortització de les propietats eclesiástiques, els sous de l'Organista i

del Manxador, i a mes de la Setmana Santa i de la Quaresma, les Fes-

tes del Corpus, Sant Joan Baptista i Sant Antoni Abat. Festes i actes,

que d'una manera o d'altra, des de sempre han estat vinculats a l'Ajun-

tament.

Només cinc anys després de la reestructuració que enllestí el Fac

tor Alcarria, veiem una reparació o ajust que efectúa aquesta vegada

José Font, segons el rebut que tenim a la vista, on s'indica:

«He recibido del Señor Francisco Gallego Alcalde constitucional

de la Villa de Manises: ciento tienta reales vellón y son; par componer

tres ventillas, el Hierro del Registro d¿ la Trompa Real y afinar los seis

registros de Legüeteria del Órgano de la Yglesia fie la dicha Villa, y

hacer una tapadera para el teclado. Y para que conste firmo en Ma

nises dia doce de agosto de 1845. José Font.»

Venen ara diversos rebuts i anotac'ons en els comptes, peí pagament

deis rebuts a l'Organista i al Manxador, i també alguna despesa de man-

teniment de l'orgue, l'atenció del qual no minvaven mai; així veiem,

per exemple, en els comptes de la Fábrica de 1845, un apunt que diu:

Por remiendo del órgano 130 Rv.

sense assenyalar cap motiu concreí, ni la persona qve va cobrar aquesta

quantitat. Aixó ens fa suposar que fóra un «remiendo» d'escassa im

portancia.

En els anys 1842 i 1843, el sou de l'Organista i del Manxador,

importava per ais dos, 150 Rv. a l'any.
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A l'igual que s'esdevé en 1845. El rebut d'aquesta anualitat és de
data 21 de novembre, per bé que ara s'hi detallen la part corresponent
a cadascun: 120 Rv. per al Organista i 30 Rv. per al Manxador.

S'observen en aquests anys i en els següents unes variacions, tant
en la quantitat, com en la forma de pagament, car unes vegades es paga

per anualitats completes, i d'altres per mitges; en aquest darrer cas, el

primer rebut és per «Sant Juan de Junio» com s'hi indica i el segon a

partir de novembre, encara que ja veurem l'augment que es produeix,

com és el cas del rebut o data del dia 27 de juny de 1848, on per mitja
anualitat de '¡'Organista i del Manxador, la Junta de Fábrica paga 135
Rv., o siga 270 Rv. a l'any per ais dos, la qual cosa significa un bon

ajut per al «Maestro de las Primeras Letras» que tenia habitualment al
seu carree ser organista parroquial.

Per aquests anys era Organista y Maestro D. Antonio Crespo, home
de molt rigorosa caligrafía, com podem v:ure al rebut escrit per ell
mateix, l'ensenyament de Ja qual faria ais seus alumnes amb exigent
cura, així ens ho fa suposar aquest document.

A partir d'aquestes dates s:interrompen les series deis Llibres Par-
roquials, perqué els que estav:n mes a l'abast a les Oficines i que eren

els ■corresponents a mitjans del s:gle xix fins ais emprats en aquell
moment, desaparegueren tots prácticament durant l'incendi del temple

en 1936, i el que n'hi ha d'aquest període, son alguns duplicáis, rebuts
i papers solts, i alguns llibres d? Confraries, que, en mans de particu-
lars, se'n salvaren i van ser llirrats posteriorment a l'Arxiu. És indub-
table que aixó forma part de l'important fons documental, ja no podem,

pero, de comptar amb la continuitat en els Llibres, com en passats
segles.

Eixiran ara unes figures imoortants en l'ambient musical de la nos-
tra població, destaca en primer lloc D. Buenaventura Gtdllem Crespo,

popularment conegut i records com el Maestro Guillem, al qual Mani-
ses li té dedicat un deis mes importants carrers. Havia nascut a Beni-

maclet en 1833, quan aquesta població encara no havia estat afegida
a la capital. En teñir vora 30 anys, va venir a Manises com a Mestre,

on va contraure matrimoni amb Na Josepa Engo Codina, amb la qual

va teñir 18 filis. Durant el llarguíssim període que va ser Mestre d'a
questa, aleshores, Vila, passaren per les seues aules un gran nombre

de manisers que van destacar en diversos cimps de la vida: Just Vilar,

futur Enginyer Director del Port ds Valencia; Vicent Soler i Royo, el

futur Bisbe Soler, els al tres germans Vilar, Aviñó, Mora, etc., etc., tots

van ser-ne deixebles i a ells els impartí les primeres classes de solfeig,

ja que també va ocupar el carree de Organista de la Parroquia. Va arri

bar a compondré algunes obres musicals, entre aqüestes una obra

d'ambient nadalenc per reDresentar en el Teatr;, i que el poblé encara

coneix com el Betlem de D. Ventura, el text i la partitura del qual es

troben a hores d'ara perduts, encara que confiem que no del tot. Pos-

seia els títols de «Batxiller en Arts» i «Professor de Primera Ense-
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nyanca Normal» i havia estat distingit amb el nomenament de «Cava-

11er de la Reial Ordre d'Isabel la Católica». Va escriure els llibres

escolars «El faro infantil», «Libro 1 de Lectura», «Opúsculo de Reli

gión», amb un apéndix de cantos escolares, «Libro 3 de Manuscrito»

i «Nociones de Moral al alcance de los niños», edicions de les darreries

del segle passat, realitzades per la llibreria M. Villalba de Valencia,

amb qui mantenía una gran amistat. Va finar a Valencia, ja jubilat, ais

82 anys d'edat. Les seues despulles descansen a Manises, per voluntat

propia, a l'igual que les de tots els seus filis.

D'aquell darrer terg del segle passat, és la figura d'un popular

cantor, Pedro Martínez Martínez, tan compenetrat amb el Mestre Gui-

llem, de tal manera que a la mort d'aquest 1: va deixar les seues parti-

tures, a hores d'ara perdudes. Era el «tio Pere Martínez» tal com se'l

coneixia, un cantor amb estudis de música, i amb tant de convenciment

que va ensenyar a tots els seus filis solfeig i cant. Tenia la casa en la

Placa de PEsglésia (després «Casa del pastisser») i ens han contat els

seus nets, per haver-ho o'ít ais seus pares, a causa de la proximitat

del temple, en casa del «Tio Pere» es formaren, sense dubte, mes

d'una tertulia musical, a les quals assistien junt ais Cantors i l'Or-

gan;sta En Ventura, els sacerdots manisers i de la Parroquia, entre els

quals destacava En Rafael Martínez, un singular element al Cor Par

roquial.

És indubitable que també hi acudiría En Manuel García Navarro,

un vicari d'aquesta parroquia, enamora! de la Doctrina Social de FEs-

glésia, seguidor de la «Rerum Novarum» del Papa Lleó XIII i del Je

suíta Pare Vicent, fundador a Manises del Cercle d'Obrers Católics,

sota la protecció de la Immaculada Verge María i de Sant Joan Bap-

tista, d'on va náixer la primera Banda de Música del poblé (la del «Cir

cuí» que ja funcionava des de 1888), d'on derivarien després les dues

famoses bandes de «La Pau» i del «Musical» anomenades també «la

vella» i «la nova» com eren igualment conegudes, avui desaparegudes,

no sense deixar al darrere un bon ventall de triomfs i de premis. La

continuadora en aquests moments és la Banda de Música «La Artística

Manisense» que, malgrat la seua joventut, comenca a destacar-se amb

nombrosos premis i mencions.

Del vicari En Manuel García és una altra obra teatral i d'ambient

nadalenc, que la gent coneixia com el «Betlem de Don Manuel» i que

invariablement s'alternava, any rere any, amb l'altre d'En Ventura, les

escenes i cants del qual encaran son recordats per algunes persones

d'edat. També aquesta obra ha seguit la mateixa sort i huí es troba

perduda, confiem, pero, que algún día se'n traben el text i la partitura.

Per aquells anys ja havia ncscut el xiquet Mariano Aviñó Escobar

el qual després d'estudiar sofeig, es va fer clarinet de la Banda de Músi

ca de «La Pau», i va derivar després la seua afició veis l'orgue. Aviat hi

destaca, fins al punt d'ensenyar-li a la Germana Encarnació, Religiosa

de les Esclaves de Maria Immaculada, que acabaven d'arribar a Mani-
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ses i estaven situades provisionalment en una casa del carrer Major,

cantó al de Sant Pasqual.

La professió del nostre home era de comptable, en aquells temps

no tan popular com avui. H¡ as&olí un gran prestigi fins a l'extrem de

confiar-li la direcció administrativa les mes importants fabriques de la

localitat. També va ser membre de la Corporació Municipal en distints

períodes, i sempre va deixar un bon record de la seua actuació tant pú

blica com privada.

Des d'abans de contraure matrímoni ja era Porganista titular d'a-

questa parroquia, carree que va ocupar fins poc de temps abans de la

seua mort, esdevinguda el 23 de febrer de 1959, a l'cdat <te 80 anys.

Si bé, i a causa de la seua vellesa, ja s'havia desvinculat forga del que

havia estat el seu gran querer: l'Orgue Parroquial, que fins i tot li va

donar el nom de «el tio Mariá l'organista» en la poblado.

Suposem que entre el Mestre i POrganista, En Bonaventura Guillem,

i el també organista, En Mariá Aviñó Escobar, hi hagué un altre mani-

ser que destaca en aquesta materia: ens referim a Francisco Albenca

Gimeno, el qual figura com a «Fill Iflustrs de Manises» en la Geogra

fía del Regne de Valencia, de Carreres Candi, Volum II, on en podem

llgir:

«Ciego a los 15 años, se dedicó a la música, llegando a ser pronto

un buen profesor, que se aprendió de memoria {un gran número de mé

todos y de obras. Dominó el órgano, piano y guitarra, y compuso va

rios motetes y villancicos.»

Va náixer a Manises el día 20 d'abril d: 1832 i va finir-hi el dia

5 de gener de 1901, va romandre fadrí durant tota la vida.

A algunes persones d'edat avzncada, encara sentim parlar de «Fran

cisco, el cec», com a destacat músic i organ;sta. Malauradament també,

no en coneixem res de la producció musical, ni en tenim altres noti

cies, fins el moment, mes que les que ens n'assenyala Pesmentada Geo

grafía.

Na Consuelo Borras Sancho, incansable i entusiasta organista de la

Parroquia, finada el 7 de novembre de 1974, rere una vida dedicada

completament a la música, princ'palment a la religiosa, a dirigir els

diversos cors femenins que s'hi succe'íren durant un temps, i a treballar

per la infantesa i per la joventut. Va náixer a Manises el 7 de maig

de 1891, i efectúa els estudis en régim d'internat a Valencia, a les Re-

ligioses Carmelites de la Caritat de Santa Anna, on va destacar sobre-

tot en l'assignatura dí piano. Al Ccnservatori de Valencia, i d'una

vegada, s'examiná alhora de tots els cursos de solfeig i va iniciar-hi

seguidament la carrera de piano, i n'obtingué el títol de professorat amb

unes notes excellents i un Premi fi de Carrera, que va aconseguir en una

edat molt primerenca. Desenvolupá la seua activitat, per la seua prepa

rado, com a Mestra Cocertista, Pianista i Directora de Cors.

Va teñir una actuació destacada al III Congrés Eucarístic Nacio

nal, oelebrat a Toledo en l'any 1926, on, segons la Crónica d'aquells
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actes, s'assenyala la participado singular del Cor de Manises, a la

«Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna Femenina», en la nit del

22 al 23 d'octubre. Aquesta Crónica alaba per la seua actuació aquell

cor, i es calla (per desig propi) el nom de l'artífex, Na Consol Borras.

Va ser condeixebla de Josep Iturbi, amb el qual l'afegien lligams de

sincera amistat, i d'una gran soprana, Na Conxeta Cabanes, que, des-

prés d'haver superat les proves escaients i poder haver estat la primera

figura de l'Ópera a l'«Scala» de Milá, va renunciar a tot, i seguí la seua

callada tasca en el Magisteri Nacional, principalment a Manises.

Na Consol va exercir el seu treball d'organista parroquial com si es

tractés d'un apostolat, i així ho ha reconegut forga gent, i un grup deis

seus cantors, que després de la seua mort n'han deixat un grat record

sobre unes rajóles maniseres, fixades en la paret del temple, junt al

vell harmonium on Na Consol va passar tantes i tantes hores, fins pocs

dies abans de la seua mort.

Huí segueix a l'instrument el mestre En Josep Maria Morató Mar

co, fill de Manises, professor (jubilat) de la Banda Municipal de Va

lencia, i autor de sarsueles, marxes, salves i diverses peces religioses,

del qual ens cals destacar l'«Himne de la Translació», que es canta

cada any el 14 de febrer, així com l'«Himne Oficial de Manises».

* * *

Com a l'incendi del temple en 1936 va ser reduít a cendra aquell

meravellós orgue que tant d'esment i cura havia rebut per part deis

manisers de temps passats, després de la guerra va caldre encetar de

nou la vida musical de la parroquia, amb un petit harmonium primer

i un altre de mes gran després, aquest segon grácies a En Vicent Mar

tínez Vilar. S'empraren els dos fins el 8 de desembre de 1978, any en

qué es va estrenar el nou orgue electrofónic. grácies a la generositat de

la familia Romero-Lerma, i a la memoria de la seua filia Empar, pro-

fessora de piano, que ha finat darrerament.
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Rajóla procedent del Palau deis Bou, de Manises, decorat amb un ángel

que porta una ampia túnica plegada, tocant \un instrument musical

González Martí a «Cerámica del Levante Español», Volum II, pág. 520
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APRNDIX

En el nostre repás i confirmació de dades i de notes a l'Arxiu Parro

quial de Sant Joan Baptista, ens trotaem amb nous detalls, que no
ens estem d'incloure, malgrat haver clos el treball, confeccionat i a

punt. D'aquí, dones, que aqüestes noves aportacions, que consideren!

interessants, les fiquem en aquest apéndix.

Així dones, en el Llibre 14 de la serie «Administracions», foli nú
mero 163 v, ens trobem amb un esborrany de contráete entre l'Ajunta-

ment i el Maestro de Órganos Miguel Llop, que diu:

«Capitulaciones hechas entre la Villa de Manises y Miguel Llop,

Maestro de Órganos, para pasar el órgano al choro.

ha de haser Miguel Llop el secreto nuebo a satisfacción de quien los
Srs. Justicia y Jurado quisieran.

mas, ha de partir todos los registros del órgano, menos el flautado,
los cuales an de ser tres.

mas, los arboles de los registros han de ser de yerro y los tirantes
de madera, a costa del mesmo Llop.

mas, ha de haser secreto aparte para las contras.

mas, si se ofreciere alguna obra de Albañil correrá por cuenta de la
Vila.

mas, después de asentado el órgano y dado afinado se obliga a Mi
guel Llop a darle segunda afinación al cabo de un año.

más, las manchas han de quedar aderecadas por cuenta del dicho
Miguel Llop.

para toda esta obra se le entrega a Miguel Llop el órgano con toda
la cañuteria y si alguna faltare o tuviera necesidad de adobar, lo ha de
haser a satisfacción y si para hacer la caxa que está tragada para asen
tar el órgano en el coro, le faltare madera, la ha de poner a su costa, y

si sobrare podrá quedarse con ella dicho Miguel Llop.

El dicho Miguel Llop se obliga a dar acabada la obra del órgano,
dentro de un mes del dia que la comengare.»

Hem dit que acó és un esborrany, que afortunadament resta escrit
en un Llibre, ja que no duu signaturas, ni dates, si bé hem de situar el
document entre els anys 1646 i 1648, perqué l'anterior i posterior corres-
ponen a aquests anys, i encara que no hi ha ni firmes ni noms, volem

fer esment que el Rector era llavors Mossén Pere Vicent Merino i els
Jurats, Baptista Draper, Joan Rodrigo, Pinazo, flaquer; (1) Francesc

Barbera, Geroni Vicent i Baptista Cátala.

Seguint amb la mateixa serie de Llibres d'«Administracions», deis
quals hem avancat en primer lloc la transcripció del precedent esbor
rany, donada la importancia i detall que s'hi reñecteixen, i que ens
permet de conéixer en part el que era el nostre orgue fa mes de tres
segles, seguim amb altres apunts, mes breus per cert, que ens van si-

tuant, pero, en la tasca d'aquells manisers, peí que fa a la materia que
ens ocupa.

(1) Qui fá i ben pá. És a dir, el que avui coneixem com a panader.
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Al Llibre 24, foli s/n., anys 1655-1659, Administració d'Anna García
de Sanchis, veiem entre altres apunts del que va ser gastat a la fábrica,
niii ha un on podem llegir:

item... de adobar un breviario del coro 1 S, 3D.

Una altra nota posterior del Rector ens diu, quant a les despeses
de l'any 1666:

«Lo que he gastado de la Fábrica, yo M. Torres es lo siguiente: (i en
tre diverses despeses anota:)

item... para adobar el órgano 10 S

Passem ara a la serie deis Llibres Racionáis i al tom I, que corres-

pon ais anys 1664-1666, guaitem uns comptes ais fulls darrers, segons
época rebuda de Baptista Zegarra, el qual liquida les despeses d'un
soterrament, i donats els detalls vistos, entenem que es tracta d'un

marmessor. S'hi anoten les partides de «soterrar i missa», «mortalla»,

«cera», «llum», «draps», etc., i a mes per V«orgue, 3 diners». És a dir

que a part de les despeses própies de l'Església, com ara el «soterrar»

i «missa», «cera», etc., hi veiem també el mot «draps», que entenem que

serien els ornaments funeraris i dol del Temple, com era costum de fer-

ho en temps passats ( i fins fa pocs anys encara) i que l'home liquidava

amb la denominació de «draps».

En aquest mateix llibre veiem una missa de finat párvul, en el

detall i justificació del qual hom anota:

«Un albat de el tender, ab misa de angelia, orgue y dos porcions,

sens la del R.—Total 4 L. 7 S. y 6 D.»

Pensem que es tracta igualment de despeses extraordináries, per

les possibilitats del pare, amo d'una tenda, com s'hi assenyala i son les

dues porcions que s'indica els possibles estipendis a sacerdots bus-

cats de fora de la vila, pagats després al Rector, pagaments, peí que es

veu, no inclosos en aquesta relació.

Heus ací una nova relació de les despeses que efectúa JUAN VI-

CENT, «Clavan del SSm. Sacrament de este any 1698»,

A la Memoria del «carrech i descarrech», justifica alió que ha re-

plegat per a la Festa del Corpus, un total de 30 lliures, i dona compte

de les despeses per les següents causes:

«En fonchs» 12 lliures

«ais religiosos de custodia y vestits» 2 lliures 2 sous

«Iclecia, Octava, etc.» 15 lliures 15 sous

«ais cantors» 2 lliures

«al Predicador» 2 lliures

«en Ramellets y gastor del diñar» 15 lliures

a les quals en segueixen unes altres fins un total de 65, de la diferencia

de les quals que arribava ni mes ni menys que a 35, el Clavari «hace

gracia a la Cofradía» co és, que la Contraria lliurava una quantitat, i a

partir d'aquí cada Clavari ja sabia, peí que sembla, que alió que se'n

passás, era peí seu compte.

També hi veiem la partida deis cantors, i si no figura el pagament

de l'organista, entenem que és perqué estaría inclós en el global desti-

nat a la «Yclecia y octava», el qual comprenia, a mes deis actes del

propi día del Corpus, la Missa cantada deis vuit dies següents (la Vui-

tena) i l'Exercici de Completes a la vesprada, i també la Processó peí

carrer el darrer dia de la Vuitena, Dijous següent al Corpus, mes curta

que les altres, car només circulava peí que anomenaven «lo cor del po-
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ble», és a dir els carrereáis al costat de l'antic Temple, llavors, i des-
prés la que va ser denominada «la vuelta pequeña» o siga, carrers de
Sant Joan, Placa Ataadia, carrer de l'Angel, Sant Vicent, Coscolla (hui
Sta. Félix) Major a l'Església.

Veiem també una altra despesa que és la important de «Ramellets»
la qual cosa no és pas alió que avui podríem entendre com els adorns
de rams i de flors de totes les festes, sino que es tractava de la confec-
ció d'uns petits rams, «ramellets» que el Clavari del Corpus lliurava
personalment a cadascun del qui mes directament havien collaborat
ais actes; ais sacerdots, sagristá i acólits, cantors, portadors del pal-li,
de fanals i veles, de guions i .banderas, etc., etc., l'oíbsequi deis quals es
repetia en cada una de les Minervas que mensualment s'hi celebrava.
En acabar aqüestes, la persona o familia, a carree de la qual estava, en

finalitzar la Processó i a la porta de la Sagristia, obsequiava tots els

participants amb aquests pomells. I en mes d'una ocasió calgué que hi
intervingués la Junta de la Fábrica per tal que s'evitaren rebomboris
dins el Temple, a l'hora del repartiment.

Afortunadament, a hores d'ara, encara se celebra la Minerva cada
Tercer diumenge del mes, com ja es feia en 1664 (que és quan comenca

Tactual serie de llibres «racionáis», sense que pugam conéixer si ja se

celebrava abans) amb la Missa Major cantada, interprentant-se avui la
Gregoriana d'«Angelis», l'estipendi de la qual és a carree d'unes fami-

lies flxes, que se succeeixen de generado en generació, i que son les

que teñen l'honor de conservar el dret a la vara del palli. Després de

la Missa solemne s'exposa el Santíssim Sagrament i s'efectua la Pro

cessó Claustral, amb el Santíssim sota palli, mentre les campanes

llancen a Taire els acords deis seus volteigs extraordinaris.

A aquesta Processó assisteixen les Congregacions eucarístiques de

la parroquia, amb els «faroles» deis Corpus i les «velas» de la Reial

Congregació del Santíssim.

Ja ha clos, tanmateix Tobsequi deis pomells i altres detalls que amb
F.l temps s'oblidaren, per bé que s'hi manté el mes important, com és

l'aote eucaristía

La nostra atenció sobre els llibres de «Visitas Eclesiásticas», centra

da principalment en els «Inventarios» no va donar el resultat esperat,
car que, mentre que per a Torfebreria i ornaments s'hi especifiquen

forca detalls, observem que s'hi ignora totalment Torgue (tal vegada

per ser fix, com s'esdevenia amb les campanes, per exemple, i altres

atifells mes grans) i no s'hi rsflscteix, encara que ja hem vist com en la

Visita de 1664, i a Tapartat de «Mandatos» s'ordena que se pose un pany

en la porta per on es puja a Torgue. Dones es trobava en aquest lloc, i

aíxí és reconegut per Tlllustre Sr. Visitador.

Veiem ara els mes antics llibres de TArxiu: els «Quinqué Libris» o

Sagramentals, on s'enregistren els Baptismes, Confirmacions, Matrimo-

nis i Defuncions, i ens centrarem en el Volum I, que comenca en Tany

1562, en temps del Rector Mossén Nofre Molina, n'és el primer que

s'anota els índexs publicáis, malgrat que llegint i tornant a llegir clau

sules testamentarles allí traslladades, observem que en Tany 1552 era

Capellá Mossén Geroni Peres no conegut ni publicat fins al moment

present.

I en aquest volum, en les Defuncions de Tany 1583, hern pogut veure

un detall interessant, encara que per arribar-hi, haurem de situar al lec

tor en el context del moment.
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El dia 3 de febrer va finar PERE MORSI, un home que havia ostentat

la primera magistratura municipal i importants carrees en les Confra-

ries Parroquials, de tanta vida social en aquella época, descendent sens

dubte d'aquells alfarers anomenats Almurci, Murci, Morsi... dinastía de

reconeguda fama davant els Papes i Reís, sobretot del Magnánim.

Pere Morsi i la seua familia eren gent de possibilitats, i aquí tenim

el detall de la partida de defunció que ens diu:

«...feu testament en poder de Vicent Coll, Not. de Quart, deixá pero

anima sua cinch lliures, marmessora (2) a ¡sa muller \y dit \dia fonch se-

pultat ab tres capellans y lo R. diguerenseli tres misses cantades y de

Réquiem y una de la M. de deu muntá lo dret \de R. 2L, 2S 6D., lo Vicari

de Quart ,14 S y lo Ror de Paterna'42 S., P. Flores 14 S, lo cantor de Al-

daya 7 S, 8 D. Boixador 6 S...» seguint altres detalls de les quatre misses

posteriors que se celebraren després, i que encara que novament s'hi

especifica la presencia deis «cantors de Aldaya» res no s'anota sobre

la presencia del «Boixador», si bé en assenyalar aquest a part del cantor

en les misses del dia del soterrament ja sabem que era per «sonar el

crgue» (encara que no se'n faga esment) com indica una partida pos

terior: la de V«ostaler» Doménec Bordeus, del 8 de juliol de 1589, com

hem esmentat ja préviament.

Seguint aquest mateix Tom I, observern la partida de Defunció de

Francina Ferrer, la qual deixá per a pagar les despeses del soterrament

i misses una penyora seua «que sia pressa una gonella raia» (3).

I acabem el segle xvi, comengant el següent, en el qual el 22 de de-

sembre de 1603 va finar «Joana Colomina y de Nadal muller de Geroni

Nadal, fonch soterrada al quatre misses cantades, lletania ab intervenció

de tres sacerdots y yo lo dit vicari y los cantors del poblé Cantaren a

cant de orgue...».

Seguim amb altre cas de semblant anotació: la defunció el 25 de

febrer de 1611 de Francés Cabrero, el qual també va teñir «letanía a cant

de orgue, ab assistencia de quatre preveres y deis cantors del poblé, y

en lo endemá se li digueren quatre misses cantades, et deixá així mateix

que en continent fos venut per lo seu marmessor un rosí propi de dit

difunt, de peí negre, ademes de térra en Quart...» (4).

'Continuem, dones, coneixent l'existéncia de Porgue a través pero,
de petits i acurats detalls, on a les partides s'anota, a efectes de liqui-

dació i despeses, la participació deis cantors, adós del poblé, adés foras-
ters buscats, així com si ni havia orgue o no en aquests actes.

No coneixen el nom de l'organista al qual es fa esment en aqüestes

darreres partides, car l'anterior, Pere Boixador, havia finat el dia 29

de juny de 1559. Malgrat de la recerca portada a terme, no n'hem vist

cap nom, per la qual cosa hem de conformar-nos amb aqüestes dades.

Sense mes.

(2) Marmessor.

(3) Un vestit de eos i de falda, que servia tant per a hómens com per a dones.

Generalment era de tela rica, amb brodats i adorns valuosos. D'aquí que es deixe en

testament per tal que es venga.

(4) És curios també aquest cas del qui deixa un rossí, de peí negre, per atendré

amb la seua venda les despeses de l'enterrament, etc. Indubtablement un bon exemplar

de cavalleria.
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Vet ací uns nous apunts de variats Llibres de l'Arxiu, que portem a
la íi d'aquest Apéndix i que de bon grat inclourem, sobretot el primer,
a continuació, on s'anota la validesa i interés de l'organista.

Al Llibre d'Administracions Tom 19, i amb data 22 de febrer de
1775, veiem una interessant anotació, on es pot esguardar el bon treball
de l'organista d'aleshores: es tracta d'un acord de la Junta de Fábrica
del Temple, els quals escriuen:

«... 10 libras de salario, por ahora, anualmente, a Vicente Nicolau,
Maestro de Escuela de Esta Villa, que asiste de organista, en considera
ción a que lo maneja con bastante cuidado, y que no [puede mantenerse
en esta Villa sin ayuda...».

Per tant es tractava de fer costat al Mestre d'Escola, que no podia
viure amb el sou modest que tindria, i que s'ajudava amb el carree
d'organista, per bé que en aquest cas ja veiem com se li vol afavorir en
consideració al seu esment, la qual cosa sempre han tingut en compte
tots els qui han passat per la Junta de la Fábrica, com hem pogut veure
en altres moments.

En una liquidado de comptes de la Vuitena del Corpus de l'any 1841
veiem que les despeses referides a la materia que ens ocupa van ser:

«por orquesta y manchador» 63 rv
«por los cantores» ' '' '" 80 re

En la liquidado que el capellá Mariá Fayos presenta a la Junta amb
data 3 de desembre de 1846, s'anoten:

«240 Reales vellón anualidad organista y 30 Reales para el mancha
dor, firmado el Organista y Maestro Antonio Crespo.»

En els anys 1846 i 1847 segueix igual, i en 1848 ja es paguen mitges
anualitats, peí mateix import total de 270 Rv. a l'any.

En l'any 1851, hi hagué actes extraordinaris amb motiu del I Cen-
tenari de la Translació del Santíssim Sagrament del Temple vell al nou,
i el día 14 d'agost, dia de la Festa Principal, vingué a Manises l'Orquestra'
de la Seu de Valencia.

El 31 de desembre de 1900, veiem que la «dotado» de l'organista era
de 67'50 ptes. a l'any, quantitat que s'augmenta a l'any següent i passa
a 90 ptes. anuals i d'aquesta manera segueix fins l'any 1913, pagant-se-li
a banda al «sochantre» la quantitat de 40 ptes. anuals, també per aquests
mateixos anys que comentem.

La traducció de ¡'original castellá ha estat realitzada per En Vicent
Sanchis i Llácer, professor de l'Insütut de Ciéncies de l'Educació (ICE)
i del Centre Caries Salvador.
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sep Maria Moreno Royo.

Consultes realitzades ais familiars d'En Mariá Avino Escobar i d'En

Pere Martínez Martínez, entre altres.

Manises, collecció de butlletins d'informació, editad per l'Ajuntament.

II Época, 1974-1977.

Fullet Jornades d'Crgue, de l'Ateneu Cant i Fum, 1979.

Fullet illustrat per la casa Harmoniphon, de Sant Sebastiá.

Diccionari Catald-Valenda-Balear, d'Alcober i Molí.

Volem fer palés el nostre agraiment a l'actual capellá párroc de Sant
Joan Baptista, reverend Amador Navarrete Hernández, per les grans

facilitats donades per tal de poder treballar a l'Arxiu Parroquial, d'on
s'han aconseguit els materials per a aquest fullet, i el reconeixement per
a tots els rectors que han passat per Manises, que conservaren y aug

mentaren aquest patrimoni, així com a totes les persones que van fer
possible que tot, o quasi tot, pogués ser salvat a través deis segles,

guerres i incendis.

Josep Maria Moreno Royo
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Fotografía de l'església parroquial de Sant Joan Baptista, de Manises,
feta abans de l'any 1936 peí recordat maniser, fotograf En Josep Garda

Planelles, des de VAltar Major cap al cor. Ens permet de reconéixer —i

recordar— aquel orgue monumental, que pot veure's al fons cap a l'es-

querra, i que, cora hem vist per la documentado de l'Arxiu, es tracta

del que es va inagurar en 1751, i que amo reformes posteriors arriba

fins a l'estiu de 1936, en qué desaparegué per l'incendi del temple
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Els angels músics que apareixen en aquests gravats els podem contem

plar en la porta gótica de la catedral de Valencia. Hem tingut especial in

terés en presentar, des de diferents angles, a l'ángel organista
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