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PRESENTA CIÓ

Si hem de ser sincers, la Junta Directiva d'ACAO mai no va espe
rar massa, ni es va plantejar a"una manera excesivament sedosa, la

inclusió de Nules en la riostra serie de monografies «Orgues del País
Valencia». La rao és clara. Un poblé que va ser prácticament enderro-
cat en la dañera guerra civil, el seu temple parroquial dinamitat, el

seu convent carmelita abandonat forcosamen! arran de la desamor-

tització de Mendizábal, etc., reunía una serie de raúns mes que sufi-

cients per a perdre l'esperanca i confiar en la possíbilitat d'estructu
rar un estudi documentat sobre l'orgue i el seu voltant a Nules. Així

que vam fer paleses les nostres intencions a Vautor d'aquesi treball,

mes com a trámit, i per dur a terme l'obligació que ens hem imposat,

que amb la idea d'arribar a algún resultat efectiu.

Per fortuna ens equivócárem i, quan quasi haviem oblidat la

nostra gestió a Nules, i ja haviem bandejat la idea d'incloure'l en

aquesta coHecció, ens sorprén un bon día l'amic Joan Vicent i Cavaller

amb l'original del seu treball en condicions de portar-lo ja a la im
premía.

Cal dir que és veritat que poques dades concretes hem pogut trame
deis distints orgues amb qué ha comptat Nules, podíem haver-ne acon-
seguit la imatge del darrer si la fotografía de l'altar major que pre

sentem hagués estat realitzada des d'unes passes enrere, tanmateix

no s'ha pogut fer mes. Amb tot i aixó, la documentado sobre organis-

tes no és desdenyable i els aspectes que palesen aquests documents
sobre la historia musical i cultural de Nules en justifiquen jorga la

publicado, la qual enriqueix, sens dubte, el conjunt del nostre passat
musical.

Pense que Fautor d'aquest treball, llicenciat en Geografía i His

toria, especialitat Arqueología, ha enllestit un e.'.tudi extraordinari i

costos, per la quantitat d'hores que ha emprat a ordenar l'arxiu par

roquial de Nules i extraure'n tota la documentado sobre el tema que

ens ocupa. Ens ha donat una prova mes que evident sobre la seua

passió per la investigado histórica i la seua constancia en els treballs

que emprén. El que oferim tot seguit ríes un mes deis que ha enllestit

per a publicacions sobre arqueología, historia, filología catalana, topo

nimia, antrotoponímia i folklore, la llista concreta deis quais és ex

cesivament llarga per fer-nos-en ressó ací, per bé que sí cónvé destacar

que és coautor deis ¡libres «La Vilavella» i «Cultura popular a la Vi-

la vella».
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Li agra'im aquesta aportado ais nostres estudis i la lligó del jet

que mai s'ha de desconfiar ni desesperar en la recerca, encara en

pobles, com ara Nuiles, que per la historia recent, tan dramática, pre

senten la investigado sobre el seu passat com a un projecte gairebé

inabastable.

Vicent Ros,

President d'ACAO

Aquesta illustracio d'un orgue la trobem al ma-

nuscrit de Pommersfelden del s. xi, i correspon

a la primera descripció donada per Theophilus

(de domo organaria... lignea)
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NAIXEMENT DE LA VILA DE NULES

L'actual terme de Nules, ocupat en la seua major part per terres
planes, conserva al seu subsól les deixalles d'un nombre bastant elevat
de viles romanes, testimoni material de l'empremta de la romanit-
zació. Una via de comunicació de primer ordre —la via Augusta—,

un terreny agra'ít, un clima suau, un poblament ibéric intens... foren,

entre d'altres, factors que possibilitaren, a partir de la segona meitat
del segle i, la proliferació d'aquestes explotacions rurals, de les quals
la mes coneguda, encara que no la mes interessant sota el punt de
vista arqueológic, és la de Benicató (1).

Després de la invasió árab, el castell de la Vilavella va esdevenir
el centre neurálgic de tota l'ampla zona extesa al seus peus. Al recer

de la fortalesa va náixer aquesta poblado. La primera cita de la Vila

vella apareix al document de redotació de la catedral de Tortosa, subs-

crit en 1178. Hi figura sota la grafía Nubles (Nub.les), topónim que

sembla teñir una arrel romana, tal vegada derive de Novellae. A la

primavera de l'any 1238 el castell de Nules es lliurava al Conqueri

dor, tal com ens ho narra el mateix rei al Libre deis Feyts. Tretze

anys després el castell i la vila de Nubles va passar a mans de Guillem

de Monteada. Jaums I se'n va reteñir la potestat, la pau i la guerra,

segons els «usatges» de Barcelona. Per aquelles dates s'havia comen-

cat a poblar, amb gents vingudes de Catalunya, Tactual Nules, segons

pot deduir-se de la lectura de dos pergamins (l'un de 1245 i l'altre de

1269) que son altres tants contractes de venda de cases, conserváis

a l'arxiu de la catedral de Valencia. Efectivament, Ramón de Mont

eada atorgá, quasi simultániament, carta de poblado a 33 repobla-

dors de Moncofa i a 100 de la Pobla de Nules. És ciar que aquesta

darrera quantitat, excessiva per a les possibilitats de 1'época, era sois
teórica.

En 1315 el feu de Nules va passar a mans del sogre de Ramón

Guillem de Monteada, Gilabert de Centelles I, mort en 1319. Durant

la minoría d'edat del seu fill, Gilabert de Centelles II, va teñir lloc la

segona repoblació de Ja Pobla; peí que sembla, la realitzada per Ra

món de Monteada no va assolir gaire éxit. Gilabert va aconseguir en

1343 el mer i mixt imperi en el feu, a canvi de la donació al rei del

castell de Montornés. Durant la seua vida s'accelerá decisivament el

desenvolupament de la Pobla ds Nules. En 1365, en el testament del

(1) F. GÜSI JENER, C. OLARIA DE GUSI, La villa romana de Benicató, en
CPAC, IV, 1977, pp. 101-144.
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seu senyor, la Pobla apareix ja citada com a honor de la baronía, al

temps que l'antiga Nules, habitada exclusivament per moros, perdia el

seu nom i passava a ser coneguda com la Vila Vella de Nules (2).

L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

Molí poc és el que sabem a hores d'ara sobre la parroquial fins a

arribar al segle xvi. Possiblement, una lectura deis documents refe-

rits a Nules conserváis a la catedral de Tortosa canviaria el pano

rama.

El 14 de novembre de 1365, Gilabert de Centelles I, senyor de la

vila de Nules manava al seu testament: «esser donats a la obra y lu

minaria de Ja sglesia de madona sancta Maria de Nuiles cinchcents

sous de la dita moneda». Disposava en un altra de les clausules que

el seu eos fos portat a la capella de sant Jaume de la Torre Grossa

del seu Castell de Nules (3). Els seus suceessors, tret d'alguna excep-

ció, continuaren disposant que se'ls soterrés a Nules. El vas d'enterra-

ment deis Centelles estava situat a la capella deis sants Metges de la

parroquial de la vila. Tenim la certesa absoluta que així es va acom-

plir amb alguns, com ara Serafí de Centelles, comte d'Oliva, mort

en aquesta ciutat el 15 de gener de 1536 i soterrat poc després a Nu

les. (Llibre de Memóries, introducció i notes a carree de S. Carreres

Zacarés, Valencia, 1935, p. 827, v. II.) El 14 d'abril de 1564, Fe-

lip II de Castella, «entre les nou y deu hores ans mig jorn», va arri

bar a la vila de Nules. Poc abans del mig dia, la comitiva va passar

per davant l'església, pero donada la proximitat del diñar, no arriba

a entrar-hi: «En apres feu son carní y essent al cantó de la sglesia

gira la cara envés dita esglesia y vent a la porta que staven ja aguar-

dant allí tots los revenís capellans com han d.estar, co es, hun reve-

rent ab una capa de broccat am hun reliquiari e ab diaca y subdiaca

de pontifical y los bordeners y la creu, e per esser ora ja tarda y de

diñar no.s para, sino que feta la deguda salutació pasa avant» (4).

Des de molt antic estava dedicada a St. Bertomeu i St. Jaume. Al

1650, a mes a mes de Faltar major se citen les capelles o altars se-

güents: St. Miquel, Tots Sants, St. Pere i St. Andreu, Assumpcio de

Nostra Senyora, Puríssima Concepció, St. Antoni Abat, sants Cosme

i Damiá, El Roser, St. Agustí i Animes.

(2) El carácter merament introductiu d'aquesta capítol ens estalvia les notes. Per

a una profundització en la problemática, cfr. C. DOMINGO i altres, "La Vilavella",

Valencia, 1977.
(3) ARV, Manaments i Empares (1680), llibre 2, má 17 (és copia). Algunes de les

clausules foren reproduídes al llibre "La Vilavella" citat, p. 221-222.
(4) APN, Llibre de Censáis del segle XVI. El document fou publicat per l'autor

d'aquest treball al "Butlletí Novias", n.° 96, gener 1977.



Aquesta església, de factura gótica i de dimensions bastants re-
duldes, va sofrir profundes reformes durant el període compres entre
1666 i 1730. El resultat fou una fáfrica totalmente nova. Ais darrers
anys del passat segle va suportar també unes quantes modificacions,
encara que poc trascendents. El 8 de juliol de 1938, poques hores

abans de l'entrada a Nules de les trapes dites nacionals, fou dinami
tada. L'actual temple, artísticament un desgavell, fou construít a ex
penses de «Regiones Devastadas».

Conserva la parroquial un calze de plata sobredaurada de fináis
del segle xv; un Lignum Crucis, treballat amb punxó nulenc i datat
en 1714. I una custodia de fináis del segle xvín de plata sobredaurada.

Durant la passada guerra va desaparéixer-ne un valuós retaule
gótic, atribuít a Joan Reixac i una excel-lent escultura de sant Miquel,
atribuida a Ignasi Vergara.

ORGUES I ORGANISTES DE NULES

Església parroquial

La primera noticia que hem pogut localitzar referida a qualsevol
orgue apareix dins un racional de 1563. El 15 de maig d'aquest any,

després d'anotar-se la llista de preveres assistents a una dobla de la
Verge Maria, hom escriu: «org(u)e, 1 sou, 6 diners», quantitat aques
ta destinada a l'organista (Doc. I). És ciar, pero, que aquesta és tan
sois una data post quem, i resulta lógic pensar que l'orgue, donada
l'entitat de la parroquial, portas ja un bon grapat d'anys en actiu.
Alguns elements indirectes confirmen aquesta hipótesi. Així, l'any
1439 es menciona mossén Gil de Loayxa, preveré, natural de Jaca,
com a mestre de cant (5). No caldrá insistir ací en la relació que hi

ha entre les capelles de música i els orgues. Cal dir també que el do-
cument mes antic conservat a l'arxiu parroquial —un racional

correspon ja a la tardana data de 1525. I que la serie deis Manuals

de Consells que ens ha arribat no comenca sino en 1566.

1593-1660

Els Manuals donen durant la primera meitat del segle xvn una

informado bastant acurada, tocant a l'orgue i ais organistes de la

parroquial. Quasi s:mpre la figura de I'organista i la del mestre d'es-

cola coincideixen. I com que aquests, per les ranos que fossen cur-

(5) TRAV'ER GARCÍA, Benito: "Los músicos de la provincia de Castellón".
Castelló, 1918, p. 84. Ais racionáis de la parroquial, a l'igual que ais Manuals de Con
sells de la vila, hi ha diverses mencions a la figura del mestre de cant.
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tária de salari, tal volta?— rares vegadas envellien en el carree, assis-

tim en aquests anys a una auténtica desfilada d'organistes. I tot fa

pensar que al llarg d'aquest període la nomina de sonadors d'orgue

fou mes allargada que la que nosaltres hem pogut reconstruir, perqué

no tots els contractes de mestres d'escola/organistes s'enregistren ais

Manuals. A part de l'orgue els mestres s'encarregaven també, nor-

malment, de teñir cura del rellotge de l'església. I de vegades aparei-

xien fent treballs extra, com el monument de Dijous Sant.

És precisament en ina má de Consells on hem trobat la primera

referencia a un organista de la parroquial. El 8 de juny de 1593, el

jurat en cap informa al Consell que el mestre d'escola, mossén Fran-

cesc Navarro, deixava la vila i passava a fer-se carree de la rectoría

d'Aióder, i que l'organista, a Pensems que l'orgue de Nules, atenía

l'escola de Cabanes. El Consell va determinar acomiadar mossén Na

varro i donar-li a un manya —el nom del qual no figura en el docu-

ment— escola, orgue i rellotge (Doc. II). El 29 d'agost de 1593 es

resolia donar-li novament l'escola a mossén Navarro. De l'orgue, no

se'n torna a parlar fins el 23 de setembre de 1603, día en el qual el

jurat en cap comunica al Consell que el mestre d'escola, que a la

vegada exercia d'organista, havia estat contractat per la vila d'Alme-

nara, i que un organista i mestre d'escola de la ciutat de Valencia,

anomenat Martí Linyan, volia venir a ocupar-se'n. El Consell resolgué

que vingués a fer sonar l'orgue i després de comprovar-ne l'habilitat

concertarien (Doc. III).

Per les raons que fossen, el tal Linyan no va arribar a fer-se'n

carree, car, pocs dies després, el 3 d'octubre, es resol de conduir un

estudiant de Cinc Torres que demanava 40 lliures per ensenyar gra

mática, llegir i escriure, fer sonar l'orgue i portar el rellotge, cosa

aquesta última a la qual el Consell li donava forca importancia (Do-

cument IV). L'escola estava situada aleshores per darrere J'església,

en l'anomenat «hort de sant Francesc», adquirit peí Consell en 1572.

El 2 de gener de 1605 s'acorda donar-li el carree d'organista a

Jeroni Anglés (ais documents Inglés), menor, ja que el mestre que

poc abans havia estat contractat per a l'escola i el rellotge no era or

ganista (Doc. V). L'assignació anual, 10 lliures, li va semblar curta a

N'Anglés; 9 dies després, el Consell, assabentat d'una demanda seua,

determina «que li.n donen 18 lliures o de ay.avall lo menys que pu~

gen» (Doc. VI).

L'ú de marc, de 1606 es determina adjudicar a un mestre d'escola

els carrees de magisteri de xiquets, organista, mestre de cant i rellot-

ger, després de comprovar-ne les qualitats (Doc. VII).

Dos anys després, junta corresponent al 3 de marc, Gaspar de

Gaya demana l'orgue a l'ensems que el magisteri de primeres lletres,

precisant que si no se li dona el primer carree, de cap manera n'accep-
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tana el segon, «perqué se li va olvidant lo que sab de sonar» (Docu-
ment VIH). El 9 de marc s'acomoda com a mestre d'escola orga
nista, manxador i rellotger, amb remuneració de 36 lliures anuals car
I organista Jeroni Anglés havia .acabat ja el seu contráete (Doc IX)
Aquest senyor suplicava el 23-IV-1613 «que atessa la seua pobrea se

vtni l?£.??RSeU de manar"H ternar Jo or8ue» (Manuals de Consells,
¿¿-I V-1613). Es resol afavorir-lo com a pobre, pero no innovar cap

cosa quant a l'orgue. Pero aquest Anglés era home constant El 7 de
setembre del mateix any I'escrivá llig una suplicado del nulenc Jeroni
Munyos, aleshores mestre d'escola a Xilxes, en la qual demana que
Ii siga donada Pescóla i el rellotge, oferint-se a la vegada a fer el
monument de Dijous Sant. Per a l'orgue proposa la candidatura de
Jeroni Anglés, «puix també es natural de Nuiles y esta impedit de la
vista». La soHicitud de Munyós no és escoltada en la part a ell refe
rida; s accepta en canvi que Anglés torne a tocar l'orgue (Doc X)
L escola era regida en aquella data per un manya, el qual el 23 de
setembre de 1615 demana al Consell que se li torne a donar l'orgue
alhora que un augment de soldada. Se li puja el salari pero no se li
concedeix la placa a l'instrument (Doc. XI).

Des d'aquesta data fins a 1636 hi ha un buit informatiu en els
Manuals de Consells de la materia que ens ocupa. L'u de maig d'a-
quest any arriben al Consell dues propostes: una del mestre d'escola-
organista-rellotger que, ja que se'n va de la vila, suplica que confirmen
en aquests llocs al seu fill. Altra de Bertomeu Saragossa, fill de Nules
instant que se li donen a ell (Doc. XII). Aviat Saragossa es va fer
carree de l'escola, orgue i rellotge, segons es dedueix de la lectura del
document XIII, datat en abril del 37. El 8 de juliol del mateix any
demana al Consell augment de salari, fixat aleshores en 25 lliures'
cosa que no és acceptada (Doc. XIV). I el 30 de setembre el iurat
en cap comunica a! Consell que el tal Saragossa li havia exposat que
a Valencia h donaven molt mes salari que a Nules, i que, cas de no
pujar-li'l se n'aniria (Doc. XV). La qual cosa degué fer, perqué el 26
de novembre es rep un prec de Joan Pérez, organista de la parroquial
dos anys enrere, demanant que l'acomoden en l'escola, l'orgue i el
rellotge. El Consell determina que siguen els jurats els que es pronun
cien (Doc. XVI). Poc després, 26 de gener de 1638, s'informa que
Bertomeu Saragossa voldria tornar a ocupar-se de l'escola i l'orgue
La sol-licitud s'i rebutía (Doc. XVII).

Acabem aquest apartat fent esment de dos documents relacio-
tfl ,an?b J'organista ' mestre d'escola Francisco (o Francesc?) Marín
bl 21 de febrer de 1648 es determina acomodar-lo per 36 lliures com
a mestre d'escola, orgue i capella de música (Doc. XXI). El 30 d'agost
del mateix any el jurat en cap informa al Consell que l'orgue de la
parroquial es perdía en les festes del patró sant Bertomeu si no hi



havia cantones, i que havien parlat amb Marín per tal que cantas i no

havia volgut fer-ho per menys de 9 Mures. Fou resolt de contractar-lo

per aquesta quantitat (Doc. XXII).

1667-1670

L'any 1639 el Consell de la vila va haver de reunir-se «per la ne-
cesitat que y.a, que la sacristía esta apuntalada que cau, y moltes al-
tres goteres que y.a en la esglesia». Davant la inquietant situació de la
parroquial, els jurats van decidir posar un plat per qué es recollissen
diners per a les reparacions; també van disposar que una persona anes

a captar, al temps de les collites, per les eres i cases del poblé amb la

mateixa finalitat (6).

Les obres que s'hi feren degueren resultar insuficients, car el 24
de juliol del 1666 «caigué part de la bóveda de la navada de la esglé-
sia que es la del Roser, y la navada de la porta del homens se esta
caent y ab gran perill, segons relatio deis obrers; y es degué apunta
lar» Al dia següent es congregaren a la sagristia el rector i les res-
tants persones de la junta de la obra i fábrica de la parroquial per tal
de determinar quina solució s'havia de pendre. La junta decidí portar
de la ciutat de Valencia quatre bigues de 40 pams de llargana per
apuntalar les parets que corrien perill, i fer venir el pare Josep Sara-
goca jesuíta, «per a que tots junts reconeguen la present esglesia, aixi

de fonaments com de parets i veguen el modo y procura que es deu
reedificar y capitulen lo que es deu fer» (7).

El 9 de maig de 1667 va comencar la reedificado de l'església (8).
Els dies 20 i 21 del mateix mes es lleva l'altar major i els altres res-
tants fins a la mitja part anterior. L'orgue, juntament amb l'arxiu fou
desmuntat (Doc. XXIII). Des d'aquesta data fins al 15 d'agost de

1670 deixa de mencionar-se ais racionáis.

Durant aquests tres anys les obres van avancar amb celeritat. I
encara que no van finalitzar fins ben entrat el segle xvui, el 24 d'agost
de 1670 coincidint amb les festes patronals, es va celebrar la trans-
lació del Santíssim a la nova esglesia (9). L'amplitud de la reforma
just'ficava l'ús d'aquest terme. El 15 d'agost de 1670, festivitat de la

(6) ADCs H.a 3, Manuals de Consells, 1633,1662, 25-IV4639.
m ADCs H a 26 fol. 4 v. (Llibre de Clavanats). .
(8 APN,'Racional de 1667: 'Vlit dia (9 de maig) se,ha celebrat una missa de

acció de grades de que se ha donat principi a la red.ñcasio de la Iglesia de la parro-

Chia(9)de APN6 Racional de 167o! f. 1, v. "Hi hagué processó general i missa amb mú
sica de la capella de la catedral de Sogorb. Durant els tres dies que dura la festa es
feíen tres comedies, a carree d'un grup de la Valí d'U.xó, i es dispararen castells de foc .
Per a la redacció d'aquest apartat ens ha servil de gran ajut un treball de V. HiLlF
SEMPERE Festes i celebracions a l'antic Nulcs, en curs de publicado per la Societat

Castellonenca de Cultura.



Mare de Déu d'Agost, dia gran per a la vila, es torna a mencionar al
racional 1 orgue. I a partir d'aquesta data se l'esmenta en registrar les
runcions en les quals es tocava.

Al Llibre de la fábrica de l'església foren anotades les despeses

TeJ™ íC°mpOrtava- * entre aquestes cinc anotacions corresponents
al 1670 rfelacionades amb Porgue:

— Cinquanta lliures dcnades al mestre d'órguens mossén Fran
cisco Orona, «per lo plantar y templar lo orgue».

— Tres sous per les despeses d'una cavalcadura que porta a un
organista.

— Nou, per les que feren els organistes que varen venir a mun-
tar-lo.

— Tres lliures per les claus destinades a plantar la caixa.

— I finalment, 28 lliures donades al mestre Escoin en anar a Va
lencia a portar els organistes (Doc. XXIV).

¿Aquests pagaments corresponen a un simple treball de muntatee
de 1 orgue desmantellat tres anys abans, o fan relació a l'ensems a al
guna reforma d'amplitud? Peí context fa la impressió de tractar-se de
la primera conjectura. Ara bé, un fragment del document XXX da-
tat en 22 de julio] de 1705, fa la sensació que a les darreries del se-
gle xvn fou fet un nou orgue. Es parla del temps en qué es féu
aquest com a próxim i en la memoria de tots. Pero, amb els documents
que tenim davant ens és impossible de declinar-nos en un sentit o en
un altre.

SEGLE xvín

En 1698 se reinicia la serie deis Manuals de Consell perduda al
660, i amb ella les noticies sobre ds organistes. El 26'de juliol de
íb99 es determina de cercar un organista, car el mestre d'escola no
sabia tocar Porgue. Se li destinen 60 lliures anuals, quantitat bastant
acceptable que devia comprendre també el magisteri de primeres lie-
tres (Doc. XXV). El contractat va resultar un inepte. El 3 de novem-
bre de l'any següent, el jurat en cap es fa ressó de les parleries que
comen per la vila: el mestre i l'organista havien esdevingut uns in
competente; forcosament calia un canvi. Es resol traure la placa d'or-
gue a oposició «narant en aquella les obligacions que y.a en dita vila»
(Doc. XXVI).

L'elecció va recaure en mossén Josep Blasco, el qual va exercir en
el carree fins febrer de 1703. El dia 4 d'aquest mes, Miquel Sumala-
Carregui, jurat en cap, proposa al Consell tres candidats per a ocupar
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la imminent vacant: un germá de mossen Josep Esteve, organista de
la parroquia de Sant Joan del Mercat de la ciutat de Valencia, un or

ganista de Xérica (no en figura el nom al document), i mossen Jaume

Forés, de Vila-real. El resultat de la votació fou aquest: set vots que

es deixás passar temps; sis que es donas a mossen Jaume Forés i tres

que es tragues a oposició, conforme la vegada anterior (Doc. XXVII).
El 25 del mateix mes s'informa al Consell de l'acomiadament de mossen

Blasco, mestre d'escola i organista, i a la vegada de les pressions exer-

cides pels aspirants. Per majoria de vots es trau la placa a oposició
(Doc. XXVIII), pero peí que sembla aquesta es va posposar.

El 18 de julio! de 1705, es determina peí que fa al candidat Jo
sep Pujol, menor d'edat, que «com estiga hábil per.a seguir lo cor y
lo demes que en si porta este menisteri que se li donen dits menis-
teris de orgue y escola» (Doc. XXIX). Quatre dies després es dona
compte d'un missatge del rector de la parroquial: els administradors
de la fábrica de l'església, davant un fet consumat —l'adjudicació

sense oposició previa de l'orgue a Josep Pujol—, recorden al Consell
l'obligació que tenia de traure a concurs les vacants. El Consell, que
havia ja resolt tres dies abans que l'esmentat Pujol fos examinat,
es dol del to emprat pels administradors i els prega d'abandonar la
idea de deixar els seus carrees (Doc. XXX). Josep Pujol, natural de

Nules, s'encarregá aviat de l'orgue i l'escola. Fou l'organista que mes
dura en l'ofici. Figura en diverses relacions d'assalariats de la vila
fins el 1763 (Doc. XXXI). Morí el 19 de novembre de 1764 (APN,

Quinqui Libri, n. 4, f. 306, r.).
Finalitzem aquest segle donant compte d'un curios incident rela-

cionat amb l'orgue. A Festín del 1769, el rector de la parroquial,
acompanyat d'alguns regidors del Consell de la vila, anava pels car-
rers demanant amb un plateret almoina per compondré l'orgue. L'al-
calde major que ho va veure va demanar que l'acte se suspengués, i
se'n retirassen els regidors. El rector va continuar perqué, segons ell,
tenia llicéncia per a captar. L'alcalde major va retre compte al «Real
Acuerdo de l'Audiéncia de Valencia», la qual va acordar practicar

les diligencies oportunes. Per la seua banda el rector va exposar tam

bé les seues raons i va guanyar el plet. En carta datada el 21 d'agost
d'aquest any, el Real Acuerdo demanava al Consell de la vila de Nules
d'informar sobre la presumpta necessitat de l'acapte i de la consuetud
observáis en altres ocasions. El Consell acordá el 13 d'octubre «se
cumpla en todo y por todo» els punts del Real Acuerdo (Doc, XXXII).

SEGLE xix: NOU ORGUE EN 1896

Les noticies que hem pogut recoUir al llarg d'aquest segle son ben
migrades. Potser que la causa d'aquesta penuria haja estat la manca
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H Pp d£ 1arXÍU Pam^> sorprenentment,
d5S!aquesta centúria; la série dels Manuals de Co-

Ej 27 de setembre de 1823 el secretan de 1'Ajuntament exhibeix
un plec d un tal José Martín, veí de Matet (Alt Paláncia), en el qual
aquest demanava la placa de mestre de xiquets i organista de la parro
quial Peí que sembla deduir-se de la lectura del document el muni-
cipi havia de,xat en aqüestes dades de pensionar els organistas (Docu
ment XXXIII). Cinc anys després fou nomenat organista el preveré
Josejp Segarra; va exercir en el carree fins el 1848, any en el qual va
morir (10).

Al juliol de 1896, coincidint amb unes reformes que es duien a
terme a la parroquial, es va canviar d'orgue (Doc. XXXTV) Res no

en sabem de les característiques. Tan sois n'hem po<mt arreplegar
not,c,es a.llades i informado oral poc valuosa. Fou arreglat en certa
ocasio per la casa Palop, segons ens assabenta el senyor Ramón Pal
mer, antic cantor de la parroquial. En 1918 exercia d'organista el pre
veré morellá Francesc Guach (11). EJ darrer organista de la parro
quial tou mossen Josep Gayet, assassinat en juliol del 38

El 8 de juliol de 1938, a les 3 de la vesprada, l'església de Nules
fou dinamitada. Peí que sembla l'orgue havia estat desmuntat prévia-
ment. A hores d ara hi ha a la parroquial un orgue electrónic/

ORGUE DEL CONVENT

DELS CARMELITANS DESCALCOS

Aquesta comunitat es va establir a Nules l'any 1673 La primera
f , «o ^onvent' enderrocat fa tres anys, es va posar el 9 de iuny
de 1678 Quatre anys després, el 24 d'agost, festa de sant Bertomeu
patro del poblé, era inagurat. L'espléndida facana de l'església sor-
tosament encara en peu, es va enllestir en 1717.

Es conserva a l'arxiu parroquial de Nules un «Libro Verde de la
Fundación de este Convento. Priores y Difuntos. Religiosos y Secula
res», gracies al qual es pot reconstruir punt per punt la trajectória del
convent. Per aquest document ens assabentem que entre 1790-1792
fou adquirit un orgue. Res no se'n diu sobre les característiques (Do
cument XXXV).

(10) TRAVER GARCÍA. Benito. "Los músicos..." citada p 85
(11) Ibídem.

— 11 —



El 10 de setembre de 1811, 12 dies abans de l'entrada de les tro-

pes franceses a Nules, aquest orgue fou emparedat a una voltat d'una

capella de l'església, lliurant-se d'aquesta manera d'una molt possible

destrucció (Doc. XXXVT).

Aqüestes dues noticies son les úniques que hem pogut localitzar

referides a aquest instrument.

En juliol de 1835, seguint les directrius de la Llei de Desamortit-

zació de Mendizábal, la comunitat es dispersava. Els seus béns foren

subhastats.

Joan Vicent i Cavaller
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DOCÜMENTS

ESOLÉSIA PARROQUIAL

1563, maig, 15, Nules.

Noticia de Vexistencia d'un orgue a la parroquial de Nules.

Dumenje a 15 [de maig] prima, tercia, nona y segones vespres y
completes per la mateyxa dobla [de la Verge Maria].

Rector evangeli
Pranses

Gartia

Gombau

Simo

Ros

orge I s VI

Avinyo epístola

sera I s VI

a III s XI di[ners] afigint 2

APN Racional de 1563.

n

1593, juny, 8, Nules.

Es dona la plaga d'organista a un manya.

/al marge/

«Que despedixen a mossen Prancesc Navarro per mestre d escola
y que no despedixquen al manya.»

/texte/

«Tambe fonch proposat per lo dit jurat en cap que mossen Fran
cés Navarro mestre d.escola, lo qual avien condoit, se.n va a ser rector
de Aioder y que lo organiste igual aten Cabanes per mestre d escola y
per al orgue y al relonge y que per co mire lo Consell que es lo que se.n
aga de fer. Y lo dit Consell fonch de parer y determina que despedix
quen a mossen Navarro de la escola y que no la lleven al manya y
mestre d.escola sino que la tinga Leseóla y orgue y relonge.»

Arxiu Diputació Castelló. Documentació referida a Nules H* 2 Manual
de Consells, 1592-1618.
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III

1603, setembre, 23, Nules.

Resolució del Consell determinant vinga Martí Linyan a fer sonar l'or-

gue.

/al marge/

«Que vinga Linyan per a la escola y al orgue.»

/tésete/

«Tambe proposa lo dit jurat en cap que lo mestre de la escola y or-
ganiste se.n es anat a Almenara y en Valencia y.a un organista y mestre
d.escola que.s diu Marti Linyan y diu que si la vila vol que vinga a ser

vir que vindra, per qo mire dit Consell que li.n par. Y lo dit Consell
fonch de parer y determina que vinga lo dumenge a sonar y veuran la

sua habilitat y consertaran apres.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 2, Manual de Consells, 1592-1618.

IV

1603, octubre, 3, Nules.

/al marge/

«Que conduixen per a la escola, orgue y relonge per lo menys que

poran.»

/texte/

«Tambe dix lo jurat en cap que hun que /es/ estudiant de Sinch
Torres es arribat a la present vila y diu que amostrara de gramática ais
estudians y llegir y escriure y sonar lo orgue y portar a conté lo re-

lcnge y demana 40 lliures cascun any, per co los notifiquen per si.l con-
duhixen per dit preu y temps. E lo dit Consell fonch de parer y deter

mina que.l conduhixquen per lo menys que poran.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 2, Manual de Consells, 1592-1618.

V

1605, gener, 2, Nules.

/al marge/

«Que conduixquen a Ingles per a l.orgue a 10 lliures.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que estos díes pasats an

acordat hun mestre per a la escola y al relonge de la present vila per
no eser organista, al qual li donen de salari y l.an consertat per vint y
sinch lliures, puix al mestre pasat, de l.orgue y de tot li.n donaven 35
lliures y que les deu lliures serán per a Jeroni Ingles, menor, per a

tocar lo orgue, per eo mire dit Consell si.l conduhiran a dit Ingles p.a

tocar lo orgue per X lliures. E lo dit Consell fonch de parer y determina
que.l conduixquen a dit Ingles per a tocar lo orgue puix toca be per

X lliures lo any.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 2, Manual de Consells, 1592-1618.
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VI

1605, gener, 11, Nules.

/al marge/

«Que conduixquen a Jeroni Ingles p.a l.orgue.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que ja an parlat ab Jeroni
Ingles, menor, per a que tocas lo orge per deu lliures de salari y aixi en

resolutio diu que menys de 18 lliures no tocara, per 50 mire dit Consell
que li.n par. E lo dit Consell fonch de parer y determina que li.n donen
18 lliures o de ay.avall lo menys que pugen, ab que lo any se comense
a contar del dia de Nadal pasat en avant, perqué si conprenguen estos
dies que a tocat lo orgue.»

Arxiu Diputació Castelló. H' 2, Manual de Consells, 1592-1618.

VII

1606, mar?, 1, Nules.

/al marge/

«Que donen fins en 50 lliures al mestre d.escola, orgue y relonge y
cantor y cant.»

/texte/

«...fonch dit y proposat que aci a vengut un mestre d.escola, orga-
niste y relonger y que amostrara de cantar y de cant y que per co miren

si.l conduiran o no y fins a quin salari li donaran. Y la dita proemia de
termina que li donen si es persona tal, feta experiensia de les mostres

que diu que es mestre de tot, li donen fins en suma de sinquanta lliures
de salari.»

Arxiu Diputació Castelló. Ha 2, Manual de Consells, 1592-1618.

VIII

1608, mar?, 3, Nules.

/al marge/

«Que sobre lo orgue demana Gaya no se innove ninguna cosa.»

/texte/

«Tambe fonch proposat per dit jurat Jorda que mestre Gaspar Gaya,

mestre de escola, diu que ell se acomodara parlat ab tal que se li done

la escola y lo orgue y si no se li dona lo orgue que de ninguna manera

determina de estar, perqué se li va olvidant lo que sab de sonar, que

per 50 mire lo Consell si li donaran lo orgue tambe. E lo dit Consell

fonch de parer hi.s determina que no se innove ninguna cosa sino que

s.estiga com huy esta.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 2, Manual de Consells, 1592-1618.
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IX

1608, mar?, 9, Nules.

/al marge/

«Que no donen lo orgue a mestre Gaya, oferint-se al qui esta pro-
posat.»

/texte/

«Tambe fonch proposat que lo manya se offeria servir a la escola y

lo orgue y relonge y adobar-los en les ocasiones y fer manchar per

espay de quatre anys en trenta sis lliures de salari y soldada per cas-

cun any, que per go mire lo Concell si se li otorgara. E lo dit Concell

fonch de parer se li done, offerint-se a tot lo desús dit puix Hieroni In

gles a acabat lo any de la conducta.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 2, Manual de Consells, 1592-1618.

X

1613, setembre, 7, Nules.

/al marge/

«Que acomoden a Ingles en lo orgue y lo manya que.stiga ab la es

cola.»

/texte/

«Tambe proposa dit jurat en cap que tots an vist com los an presen-

tat la suplicatio que ara ell com a escriva llegira al present Consell, la

qual llegida ab alta e inteligible veu se desprengue: Jeroni Munyos, na

tural de Nuiles, qui te la escola en Chuches, voldria lo acomodasen en

la escola y relonge, oferint-se a fer lo monument y que lo orgue es

servexquen acomodar a Jeroni Ingles, puix tambe es natural de Nuiles

y esta impedit de la vista y per esser flll de qui es seria obra de caritat,

per tant ja tenien entesa dita suplicarla, miren lo que manen y deter

minen que aixi.u faran. E lo dit Consell fonch de parer y determina que

acomoden a Jeroni Ingles en lo orgue y lo manya que se.stiga ab la

escola y relonge ab lo mateix salari que millor lo puixen acomodar entre

los dos y de Jeroni Munyos que per ara no se.n parlen.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 2, Manual de Consells, 1592-1618.

XI

1615, setembre, 23, Nules.

Es desestima una suplicado referida a la plaga d'organista.

/al marge/

«Que aumenten de salari el manya fins 27 lliures.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch proposat que lo manya mestre d.escola

los a donat una suplicacio, la qual llegida en lo present Consell demana

que se li torne lo orgue y lo salari o si no se.n anira. E lo dit Consell
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fonch determinat que per lo molt que importa per lo relonge que li

aumenten de salari de les 18 Mures en avant lo menys que puixen fins

a 27 lliures.»

Arxiu Diputació Castelló. H' 2, Manual de Consells, 1592-1618.

xin

1636, maig, 1, Nules.

/al marge/

«Del organista, que per ara se prorrogue.»

/texte/

«...

fonch dit y proposat que lo mestre d.escola y organista se.n es anat y

a deixat asi son fill que tinga la escola y orgue y relonge en son conté,

y dit son fill li.n a donat una suplicacio per a que.l refermen en lloch de

son pare, la qual llegida alta voce al dit Consell y altra per part de

Bertomeu Saragosa, natural de la present vila, suplican! lo y donen a

ell, per tant mire dit Consell que li.n par, llegides y enteses dites dos

suplicaciones. E lo dit Consell fonch de parer y determina que per ara

se porrogue de organista y mestre d.escola.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de Consells, 1633-1649.

XIII

1637, abril, 25, Nules.

Jerónimo Torres, mestre d'escola, organista i rellotger, demana per a

ell aquestos menesters.

/al marge/

«Del mestre d.escola.»

/texte/

«Tambe proposa dit jurat en cap que Jerónimo Torres, mestre d.es

cola y organista y relonger que estava aci ara dos anys, a vengut ara

per a les festes de sant Vicent y diu que s.acomodara en 25 lliures si

li volen acomodar en la escola, orgue y relonge, per tant mire dit Con

sell que li.n par. E lo dit Consell fonch de parer y determina que si Sa

ragosa vol servir ab dites 25 lliures ya que esta alli acomodat que ser-

vixca y si no que servixca dit Jerónimo Torres per dites 25 lliures.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de Consells, 1633-1649.

XIV

1637, juliol, 8, Nules.

Bertomeu Saragossa, mestre d'escola, organista i rellotger, demana al

Consell augment de salari. Resol aquest que continué arrib l'assig-

nació que té: 25 lliures anuals.

(No es transcriu.)

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de Consells, 1633-1649.
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XV

1637, setembre, 30, Nules.

Sobre el mateix.

/al marge/

«Del mestre de la escola.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que Bertomeu Saragosa,

mestre d.escola y organista, diu que te conducta envés Valencia de

mclt mes salari que Nuiles y si la vila no li torna lo salari se.n vol anar.

Per tant mire dit Consell que li.n par. E lo dit 'Consell fonch de parer

y determina que si vol servir en lo mateix que ara servix que servixca.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de 'Consells, 1633-1649.

XVI

1637, novembre, 26, Nules.

/al marge/

«Del mestre d.escola y organista.»

/texte/

«Tambe proposa dit jurat en cap que lo mestre d.escola y organista

Juan Peres de ara dos anys que tocava los menestrils, diu vol tornar

a esta vila si.l acomoden en Lascóla, orgue y relonge, per tant mire

dit Consell que li.n par. E lo dit Consell íonch de parer y determina

que fasen lo que manen los senyors jurats.»

Arxiu Diputació Castelló. H;l 3, Manual de Consells, 1633-1649.

XVII

1638, gener, 26, Nules.

/al marge/

«Que per ara no conserten a Bertomeu Saragosa per a la scola ni

orgue ans ne serquen altri.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que Bertomeu Saragosa

vcldria tornar a la scola y tocar 1.orgue y alguns de sos parents tam-

be.u desigen molt, per tant mire dit ¡Consell que li.n par. E lo dit Con

sell determina que per ara no conserten a dit Saragosa per a dit mi-

nisteri ans que.s serque altre mestre.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de Consells, 1633-1649.
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XVIII

1645, mar?, 24, Nules.

Es rebutja una sol-licitud de Joan Peres, mestre d'escola i organista

que fou de la vila.

/al marge/

«De la escola, que no moguen per ara.»

/texte/

«Tambe proposa dit jurat en cap que mestre Peres, que ja es estat
agi, vol tornar a la escola y tocar lo orgue y se acomodara y ell se
cobrara a 4 sous per casa, per tant mire dit Consell que li.n par. E lo

dit Consell fonch de parer y determina que per ara no es moga.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de 'Consells, 1633-1649.

XX

1647, desembre, 5, Nules.

/al marge/

«Que conserten per lo menys que puixen al mestre per al orgue tan-

tum.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que la casa de la escola
de Sent Francés esta molt deruida, portes y tot y lo mestre per eser

fadri no y te compte ni amostra de llegir ni escriure per mal consert

de aquell y aixi mire dit Consell que se.n aja de fer. E lo dit Consell

fonch de parer y determina que.l conserten solament per al orgue per

lo menys que puixen.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de Consells, 1633-1649.

XXI

1648, febrer, 21, Nules.

/al marge/

«Salari al mestre de la scola, organiste y cantor a 36 lliures.»

/texte/

«Per dit jurat en cap fonch dit y proposat que lo mestre d.escola
Francisco Marin li parlaren per a que se acomodas en salari de 25

lliures y no ha volent que es cosa poca, Per tant mire dit Consell que

li.n par, per que vol no vol ni pot estar. E lo dit Consell fonch de parer

y determina que a Francisco Marin, que ja fonch mestre de orgue y

escola, se conduixca per al orgue, catories y escola en 36 lliures lo

any.» 1 |

Arxiu Diputació Castelló. H" 3, Manual de Consells, 1633-1649.
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XXII

1648, agost, 30, Nules.

Que siga proveit organista i mestre de cant.

/al marge/

«Que es conducte Francisco Marin per mestre de cant.»

/texte/

«Tambe proposa lo dit jurat que lo orgue es pert en la iglesia /si/
no y.a cantories en les festes anyals y ara per a San Berthomeu, patro

nostre, tenien parlat a Francisco Marin que cantara y no ha volgut
cantar manco de 9 lliures, o que el conduisca y que si el conduyen les
9 lliures li havien de donar per la cantoria serán a conté del salari, per
tant mire dit Consell lo que li.n par. Fonch de parer dit Consell que

conducten al dit Marin per.a orgue y cantant en la cantitat que dits ju-

rats podran compendre, ab que les cantories toquen a la vila y la de Sant
Bertomeu y sien compreses en lo salari, y que escomense a contar dita
conducta del primer del present mes de agost en avant.»

Arxiu Diputació Castelló. Ha 3, Manual de Consells, 1633-1649.

XXIII

1667, maig, 20, Nules.

Poc abans de comengar les obres de remodelació de la parroquial l'or-
gue és desmuntat.

«Divendres a 20 de dits se llevaren los altars majors y demes, flns
lo altar de sant Pere y sant Andreu inclusive, flns la divissio de la mitat
de la Iglesia. Dura el llevar-los, y orgue y archiu, banchs, (sic) fins di-
sapte inclusive.»

APN. Racional de 1667, darrera fulla r.

XXIV

Diversos pagament relacionáis amb el muntatge de l'orgue a l'església
nova.

F. 52 v. «Ittem possa en data y descarrech sinquanta lliures que

dona y paga a Mossen Francisco Orona, mestre de orguens, per lo plan
tar y templar lo orgue de dita esglesia, segons apoca rebuda per Joan
Sebastia, notari en /blanc/ de 1670.»

F. 54 r. «3 sous per lo gasto de una cavalcadura porta lo organiste.
9 sous al mestre Escoyn per lo gasto feren los organistes quant vin-
gueren a consertar lo plantar lo orgue.»

«3 lliures per les claus es portaren de Valencia per.a el plantar la
caixa del orgue.»

F. 54 v. «28 lliures al mestre Escoyn quant ana per los organistes a
Valencia.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 26, Llibre deis clavariats.
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XXV

1699, juliol, 26, Nules.

Que es cerque organista, amb salari de seixanta Mures; cinc per al man-

xador.

/al marge/

((Mestre de escola.»

/teste/

«Fonch proposat per dit jurat en cap que lo orgue se ha de tocar y

el mestre que hui esta no sap tocar-lo y mes que no te hassistensia

per.a la enseñansa deis chichs y aixi vecha el Magniñch Consell si se.n

buscara altri o no. Y haguts vots foren de sentir de que de lo que y.a

pcrtant percona de que toque el orgue y si acontenta a la vila que

quede donar-li desde el dia que tocara el orgue sixanta lliures y cinch

lliures per lo manchador.»

Arxiu Diputado Castelló. H" 5, Manual de Consells, 1698-1707.

XXVI

1700, novembre, 3, Nules.

El Consell determina que mestre d'escola i organista siguen canviats,

donada llur incompetencia.

/al marge/

«Mestre y organiste.»

/texte/

<(Aixi mateix fonch proposat per dit jurat en cap que acerca del

mestre de escola y organiste la vila no esta contenta, per raho que no

saben tocar y se están corrent tantes coses per dita vila que baste raho

per.a que es vecha modo per a mudar-los y aixi vecha el Magniñch lo

que li.n par. Y aguts vots foren de sentir que es done opposisio, na-

rant en aquella les obligacions que y.a en dita vila.

Arxiu Diputació Castelló. H" 5, Manual de Consells, 1698-1707.

XXVU

1703, febrer, 4, Nules.

El jurat en cap del Consell de Nules proposa tres candidats per a la

vacant de l'orgue.

/al marge/

«¡Sobre la provisio del orgue.»

/texte/

«¡Fonch proposat per Miquel Súmala Carregui, jurat en cap de dita

vila, lo seguent: Molt magnifichs señors: lo dijous pasat reberen una

carta de Mosen Joseph Esteve, organiste de la Parrochia de Sant Joan

del Mercat de la ciutat de Valencia, demanant lo orgue de esta parro-
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chía y magisten per.a un germa seu, y així per.a tornar la resposta
ccm per.a evitar empeños, seria be que ara es donas lo magisteri per a
el qual effecte proposava al referit germa de Mossen Joseph a un
crgamste de Eixenca y a Mosen Jaume Fores, de Villa Real Y aixi
x-eja el Magnifich Consell com se ha de dispondré o que se a ds fer Y
depues de aver tengut diferents colloquis es prengueren los vots y es
trobaren set vots que es fasa tems, sis que es done a Mosen Jaume
Fores y tres que.s done a posicio conforme la altra vegada quant se
dona a Mossen Joseph Blasco.»

Arxiu Diputació Castclló. H" 5, Manual de Consells, 1698-1707.

XXVIII

1703, febrer, 25, Nules.

Que es done a oposició la plaga d'orgue.

/al marge/

«Magisteri de orgue.»

/texte/

«Fonch proposat per Miquel Súmala Carregui, jurat en cap, lo se-
guent: Molt Magniflch señor: en lo dia de dumenge proxim pasat es

despedí de esta vila mossen Joseph Blasco, preveré, mestre de orgue
y escola, per lo que ses magnifichs veuran lo que se ha de fer del ma

gisteri, perqué mossen Jaume Fores y altres lo demanen, señalada-
ment Joan Pujol, mayor, per a son flll, per.a al qual effecte hi havia

entregat un memorial, y aquell llegit ab alta veu se prengueren los
vots de dits magnifichs señors y per aver prevaleixut que es donas a opo-
sicio la major part, graduant en la provisio al que mes de tots ho
mereixca, queda aixi determinat.»

Arxiu Diputació Castelló. Ha 5, Manual de Consells, 1698-1707.

XXIX

1705, juliol, 18, Nules.

/al marge/

«Sobre mestre de escola y magisteri del orgue.»

/texte/

«En lo mateix Consell, per lo dit jurat en cap, fonch proposat que li

havien entregat un memorial, lo qual, per lo escriva llegit, es veu ser

de Josep Pujol, organiste, que es breu es reduix a que esta vila tinge
per be de favorir-lo en donar-li lo magisteri de chics y plaga de orgue

de la parochial de la present vila per.a que per este compuga coad-
juvar a les moltes obligacions en que es troba Joan Puyol, mayor, pare
de aquest i aixi veja el magnifich Consell que li.n par. Y aguts vots,
huit foren de sentir que se li done y huit que sia examinat per hun
mestre y com estiga hábil per.a seguir lo cor y lo demes que en si

porta este menisteri que se li donen dits menisteris de orgue y escola.

Y per vindre els vots iguals, ni be queda hu ni altre, determinas per lo
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que el jurat en cap vota y fonch de sentir que sia examinat y que com

estiga apte que se li done dits carrechs y acó es determina ut supra.»

Arxiu Diputado Castelló. H" 5, Manual de Consells, 1698-1707.

XXX

1705, juliol, 22, Nules.

El Consell respon a un manifest deis administradors de la fábrica de

l'església relatiu a ¡'obligado de donar a oposició la placa d'orga-

nista. Resol així mateix invitar a l'organista del convent de carmeli-

tans de Vila-real per a que examine al candidat Josep Pujol.

/al marge/

«¡Sobre el organiste.»

/texte/

«Per Andreu Agost, jurat en cap de la referida vila, fonch proposat

lo que es seguix: Molt magnifich señor: en lo dia de air lo reverent

don Andreu Aycart, preveré y rector de la parrochial iglesia de la pre

sent vila dona un recado de part de la admenistracio al present a hu

deis demes jurats y escriva dient que haven tengut noticia que el mag

nifich ¡Consell de la present vila se avia posat a donar lo magisteri deis

chics y menisteri del orgue de la referida parrochia a Joseph Pujol,

organiste, per,a effecte de tocar, que havia dita administracio resoldre

dir a dits jurats que al tems de haver-se de fer dit orgue fonch deter-

minat en una de les juntes de dita administracio que en qualsevulla

cas de tractar de fer eleccio se provaria per.a eixecutar dit menisteri

de tocar lo orgue sots la provisio de la present vila, empero regulada

a que se avia de dar a oposicio per.a que el mes benemerit deis opo-

sants fos present en dit menisteri. I aixi que la present vila es servixea

eixecutar dita determinacio de la administracio alias que farien deixa-

cio del carrech de administradors, este en substancia es lo recado. I

aixi mire dit magnifich Consell que se ha de fer en esta materia. Y

aguts vots de cascun en particular, atento a que nunca se ha tengut

noticia de tal resolucio ni haver-se fet ab injuncio de la vila, cas de

haverla, y tambe per haverse dat lo recado en tems que no tenia

hechura la materia, pues ya en lo dia de nou deis corrents foren resolt

y determinat que dit Pujol fos examinat, y com se trobe hábil que que

den dits menisteris per conté de aquell. Y esta resolucio haverla los

jurats de la dita vila participada al mateix Pujol, tots unánimes y con

formes foren de vot y parer que es torne recado al dit reverent retor,

manifestant-li que per les rahons desús dites no te cabiment el poder

de esta ocasio convindre en la pretendo deis señors administradors de

la fabrica de la Iglesia si que dita resolucio consiliar ha de ser portada

a sa deguda execució y en quant a lo qus se ha dit de que faran deixa-

cio de sos ofleis que se li supliquen al dit reverent retor que per part

de la vila diga a dits señors administradors que eixa materia la miren

en bons ulls, que no se ha dat motiu per part de la vila per.a tal ope-

racio.

Examinar lo mestre.

ítem fonch proposat per dit jurat en cap que ves lo magnifich Con

sell de quina perdona es valdria la vila per.a que examinas a dit Jo

seph Pujol si estava apte o no per a el ministeri de tocar lo orgue. Y
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aguts vots de cascu en particular, tots unánimes y concordes, foren de

vot y parer que se escriga en continent al pare organista del Carme de

Villa Real per.a que vinga a examinar-lo.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 5, Manual de Consells, 1698-1707.

XXXI

1738, juny, 26, Nules.

L'organista Josep Jujol confessa haver rebut el seu salari com a mes-

tre i organista.

«Apoca.

En la villa y honor de Nules, a los veinte y seys dias del mes de
Junio en año de mil settecientos treinta y ocho. Sepasse por esta carta

de pago como yo, Joseph Pujol, organista, de la presente villa de Nules
vesino, de mi grado ottorgo haver recibido de la villa de Nules sesenta

litaras, moneda de Valencia, las mismas me da esta dicha villa de sala
rio en cada año por ser en ella maestro de enseñanza a los niños y to

car el órgano.»

APN. iProtocol del notari Mateu Font, 1738-1739. fol. 3.".

XXXII

1769, agost, 21, Valencia.

Carta del Real Acuerdo al Consell de la vila donant compte de certs

incidents haguts entre el rector i l'alcalde major —el rector dema-

nava almoina per la vila per a l'adobament de l'orgue—. Es demana

a l'ensems informado sobre el consuetud observat en unteriors

ocasions.

Estando prohivido por Real Orden de su Magestad y su Real Conse

jo pedir limosnas publicas con pretexto alguno sin su lizenzia, se ad

virtió por el alcalde mayor de essa villa de Nules, que el cura párroco

de essa villa, con algunos electos y oficiales de govierno de la mesma

pedían limosna por las calles publicamente con plato, lo que procuró

se suspendiera, mandando retirarse a los del govierno que asistían a

los eclesiásticos, quienes continuaron no obstante, diciendo el cura que

tenía lizenzia para ello: Dio cuenta el alcalde mayor al Real Acuerdo

de esta Audiencia, quien acordó se practicasen las diligencias devidas

para el cumplimiento de las Reales Órdenes. En cuyo estado acudió

al mesmo Real Acuerdo el Dr. Dn. Juan Bautista Sains Madrazo, cura

de la parroquial de essa iglesia, representando lo ocurrido con el alcal

de, y requirimiento que este le hizo de orden del Real Acuerdo con el

Bando prohivitivo de limosnas, que se remitió a essa villa, y publicó

generalmente, exponiendo assi mesmo la necesidad que havia en essa

iglesia con lo demás, que tuvo por conveniente para que se procediese

contra el referido alcalde mayor, la qual representación se mandó pa

sar al Sor. Fiscal, y en su vista, y de lo que expuso se ha servido man

dar el Real Acuerdo por decreto del día 17 de este mes escrivía esta

carta acordada a Vme., la Justicia y Ayuntamiento de essa villa de
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Nules, para que con los diputados y personero de su Común, dentro de
tercero día a su recibo informen de la necesidad que supone el cura
de essa iglesia en quanto a la composición de órgano de ella; y si el
gasto de este reparo podrá suplirse por otro medio que por el de pedir

limosna a los parroquianos, por los ningunos o cortos fondos de la

fábrica de la parroquial, y qué costumbre ha havido en semejantes
casos. Lo que prevengo a Vmes. de orden del Real Acuerdo y que lo
executen baxo cubierta del Señor Regent Don [ ] de Simón Pon-

tero.

Dios que a Vm. guarde. Valencia, 21 de agosto de 1769.

Dr. Pedro Luis Sánchez.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 12, Manuals de Consells, 1756-1773.

XXXIII

1823, setembre, 17, Nules.

José Martín, veí de Matet, solicita al Consell de la vila el magisteri de
primeres lletres i placa d'orgue.

«...por mi el secretario se exibió un pliego cerrado para este Ayun
tamiento y abierto por dicho señor presidente se vio era de José Mar
tín, vecino de Matet, que solicitava el magisterio de primeras letras y
plaza de órgano de esta villa, y visto por dichos señores se resolvió el
que dicho síndico se viese con el reverendo cura párroco por si tenía
voluntad de dar alguna limosna para la dicha plaza de organista, en
atención a no tener asignació alguna, cuya operación devía quedar eva
cuada para el Ayuntamiento el jueves y poder contestar a dicho pre
tendiente.»

Arxiu Diputació Castelló. H" 13, Manual de Consells, 1802-1838.

XXXIV

1896, juliol, Nules.

Noticia de la construcció d'un orgue a la parroquial.

«El órgano de la Yglesia de Nules se concluyó de haser en [ratllat:
3 de Marzo] mes de Julio.»

Dietari del nulenc Josep Felip i Martínez. Publicat per Vicent Felip i

Semper al B.S.C;C., T. LIV, octubre-desembre 1978, pp. 344-373.

CONVENT DE CARMELITANS DECALCOS

XXXV

1709-1792.

Noticia de l'adguisició d'un orgue.

«Al antecedente le siguió por Prelado de este convento el Padre
Joseph de San Sebastián, Prior que era de Boltaña. Fue elegido en Pre

lado de este convento en el Capítulo Provincial que se celebró en Nues-
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tro Convento de Zaragoza, año 1790 a 24 de Abril, y con su govierno,

que fue de 2 años, hizo el órgano de este convento, de donde salió para
rector de Nuestro Colegio de Huesca por elección del definitorio pro

vincial que se celebró en la torre del Carmen a 24 de Abril de 1792.»

AFN Llibre Verd del Convent de Carmelitans Descalzos.

XXXVI

1811, setembre, 10, Nules.

Davant la inminencia de l'entrada de les troves franceses a Nules, l'or-

gue del convent és emparedat.

«El órgano se desmontó y emparedó, con tal arte qe. a no destruir

todo el convento era imposible pegar con él, pues se puso en una bóve

da de una capilla de la yglesia que no tenía comunicación; como se

verificó nunca pudieron hallarlo ni tener noticia.»

«Archivo Silveriano». Convent de carmelitans descaaos de Burgos.

«Cajón n.° 51, letra LL»: Relación de lo acaecido en el convento de

padres carmelitas de Nules durante la invasión francesa (1811). Pu

blicada per Vicent Felip i Sempere al 3.6.0,0., T. LV, octubre-de-

sembre 1979, pp. 372-379.
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.i1 ' 1

Estat en que va quedar l'església parroquial de Nules després de ser

dinamitada, amb el lloc de l'orgue ja buit



A la tapa posterior podem admirar la gerra de vidre que trobem a la

sala LXXXIV del Museu Nacional de Nápols. Peca de gran valor datada

al segle ni o iv on trobem representats diversos instruments musicals,

entre ells un orgue
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