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Al meu parent. I'organista

Joan Renart Belda, el qui

m'acomboiá a fer aquest tre-

ball.
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Gráfic 1. — La porxada de la capella de la Comunió al pati de l'esglé-

sia de Sant Joan - Fotografía d'en Caries Sarthou Carreres, l'any 1917



PRESENTA CIÓ

Amb aquest inleressant treball d'en Francesa Giner i Perepérez,

actwalment croniste oficial de Cullera, omplim un altre buit de la

nostra historia musical, donant-nos una imatge clara del que supossa-

va l'orgue en la vida musical de cadascun deis nostres pobles. Un cop

mes lamentem, igual que hem fet en parlar-ne d'altres poblacions, la
realitat present, constatant la desaparició deis dijerents orgues que ha

tingut Cullera al llarg de la seua historia. Tot i amb aixó, Cullera és

un poblé d'extraordinaria musicalitat, bé que ho proven i acrediten

les dúes extraordináries bandes de música, les quals sempre trobem
entre els priméis premis deis dijerents certáments o concursos, tant

nacionals com extrangers. Tot ens ja pensar, i jonamentadament, tal

com s'expressa l'autor al final del treball, que aquest buit s'omplirá

prompte, i Cullera tornará a dispossar almenys d'un orgue, d'acord

amb la seua millar tradició musical, tornant a influir de nou aquest
instrument igual que abans, en la vida musical i cultural de la pobla
do, ja siga dins o jora de l'església.

El treball d'en Francesc Giner, minucias i esmerat jins allá on ho
han permés les jonts documentáis existents, és una aportado mes en
la seua trajectoria intelectual, i els seus treballs sobre Els noms de
lloc: Cullera, premiat per I'Instituí d'Estudis Catalans; Cervantes y
los moriscos valencianos (1962); AHérgia (1963); El castell de Cu-
llera (1968); Els cronistes i la toponimia (1972); Apéndice a la
Historia de Cullera (1972); Vida de Andrés Piles Ibars (1972); Els
totals de població en la historia de Cullera (1973); Capitulación:; per
rarrendament de l'aljama de Llaurí (1974); La Mare de Déu del
Castell de Cullera (1976); Dues apoques de moriscs a l'arxiu de Cu-
llera (1976); El Archivo Histórico de la Ciudad de Cullera - Guía
Inventario de sus fondos (1978); El testamento de Miquel Sebolla
de Sueca, de l'any 1601 (1979); El Mustassaf de la Vila de Cullera
(1980); Guía callejero oficial de Cullera (1981), juntament amb d'al
tres, son una bona mostra de la tasca realitzada per l'autor, llicenciat
en Filosofía i Lletres, i entusiasta de la investigado sobre la nostra
historia.

Agraíma totes aquelles persones que han facilitat detalls sobre la
historia mes recent sobre el tema que ens ocupa, particularment a
Joan Bta. Renart Belda, organista, que ha coordinat tots els esforcos
per a la millor realització d'aquesta monograjia.

Vicent Ros,

President de l'ACAO



La ciutat de Cullera pertany a la comarca natural valenciana

dita la Ribera Baixa de Xúquer: aquest hi té la seua gola, o desem

bocadura, a la mar Mediterránia, a un quilómetre de la població.

Els habitants de fet son 20.333, Cens de l'Estat Espanyol de 1980.

El terme amida 53'30 Qm2. Els conreus ho son: Tarros, el taron-

gerar, i l'horta. Hi ha una important industria de la construcció i

sector terciari al servei del turisme d'estiueig. El privilegiat emplaca-

ment del terme féu que en totes les époques estigués poblat, per co

hi ha importants restes de les cultures del: Paleolític; Eneolític;

Bronze Valencia; Ibéric; Roma i Tardo-romá, al Museu Arqueológic

de la Casa Municipal de la Cultura de Cullera.

De l'época de la dominado islámica prové Tactual nona, i Ten-

trada en la Historia escrita de: Cullaira. La qual va ésser dita així

per la mes primitiva població arábiga, Culla, assentada al Pía de

Pies (212 metres) i anexa a una ciutadella. El castell, pero, i el poblé

que anomenen el poema Mío Cid (1) (any 1090), i el geógraf mu-

sulmá al-Idrisí (2) (a. 1155), és el segon islámic: les quals restes s'hi

troben encara a la costera de la Rápita. Tan de primeries com Tany

1157 el comte de Barcelona, Ramón Berenguer IV (3), fa atorga-

ment del Castell de Cullera, ais cavallers-frares de TOrde de Sant

Joan de Jerusalem. L'avi de Jaume I, el rei d'Aragó Alfons II (4),

ratifica l'anterior privilegi Tany 1171. Pere II (5), el ratifica Tany

1208. Malgrat tot Jaume I no va ratificar les donacions deis reis

avantpassats seus: empero davant la protesta deis hospitalers va

accedir-hi, mitjancant un nou pacte, a un condomini deis castell,

terres i drets, Tany 1240 (6); abans no fora conquerida Cullera, com

bé ho especifica el diploma contractual.

Baldament continúe per ser un deis grans enigmes de la Recon

questa al País Valencia, tot fa pensar que Jaume I, va prendre pos-

sessió de Cullera Tany 1243 (7): que Tacceptarien com a senyor,

mitjancant pacte, els moros cullerencs. Els quals, definitivamente, els

va expulsar Tany 1248 (8) en cástig d'haver pres part en la primera

sublevació d'al-A'zraq. Del mateix any son les primeres donacions

a cristians de Tactual terme de Cullera, les qué figuren al Llibre del

Repartiment de Valencia (9).

(1) Poema de Mío Cid, 3.a eclic, de R. Menéndez Pidal. Madrid, 1929.
(2) 1DRISI. Geografía de España, edic. de R. Dozy, MJ Goeje. E. Saavedra.

A Blázquez, R. Ubieto, Valencia, 1974.

(3) Andrés PILES 1BARS, Historia de Cullera, 2.a edic. Valencia. 1972, pagi

na 127.

(4) A. PILES. Ob. cit., p. 128.

(5) A. PILES. Ob. cit., p. 129.

(6) A. PILES. Ob. cit., p. 158.
(7) Ambrosio HU1C1 - Maria Desamparados CABANES. Documentos de Jai

me I de Aragón, Vol. II, Valencia. 1976, p. 170.

(8) A. PILES, Ob. cit., p. 168.
(9) Uibre del Repartiment de Valencia, Edil. Viccnt. Valencia, 1975.
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L'ORGUE DE L'ESGLÉSIA DE SANT JOAN

De les cinc parróquies que abasta la circumscripció de l'arxipres-
tat de la Verge del Castell, amb seu a Cullera, la parroquia matriu

i única durant set segles ho ha estaí aquesta. Conforme diu Fhisto-

riador loca! Andrea Piles (10), deu el seu títol ais cavallers de Sant
Joan de l'Hospital d'Acre. Segons una nota histórica del Madoz (11):

"... se fundó en los años inmediatos a la conquista que el rey don

Jaime hizo de esta villa .... y antes de 1248 porque en este año

consta ya haberse fundado un censo sobre tierra de su término a

favor de la iglesia parroquial". El pergamí número u de l'Arxiu de

la Parroquia de Sant Pere de Sueca, de l'any 1247, es el nomena-

ment d'ecónom de la nostra parroquia, fet per l'orde de Sant Joan.

De l'any 1251 (12) és una autorització del Mestre de l'orde al Co-

manador de Valencia, on el facultava per a poder mudar de siti el

temple parroquial. En época de Jaume II. l'any 1317 (13), desapa-

reix l'orde de Cullera. Ja de les primeries del segle xiv¿ deu de ser
el primer eos del campanar. que aleshores n'era exempt del temple:

el qual cloquer té a la porta l'escut deis reis d'Aragó.

El segle xvic

L'església anterior a Tactual ocupava el mateix pati, o un altre

molt proper, a les afores del poblé, per servir de fortalesa: "... lo

magnífic mossén Joan Jeronim Escriva, mestre rational de la regia

cort... relatió fent ... de les viles reals a la part de les marines,1" e
essent en la vila de Cullera... han regonegut la fortalea de la dita

vila, que és en la sglésia de aquella, han trobat que en la dita fortalesa

i sglésia. per que la gent se reculla en temps de necessitat..." (14).

La visita pastoral a aquesta parroquia, del 30 de gener de 1570

(15), ens parla deis altars i benifets: altar major amb el sagran i els

patrons de la vila, la Mare de Déu i els Sants Joans, en taula de Joan

de Joanes; Santa Anna; de les Animes; Sant Nicolau de Bari; Sant

Pere; Santa Margarida; Santíssim Sagrament; Sant Crist; Sant Jaume;

Sanctíssima Trinitat; Santa Coloma; Sant Antoni; i Sant Miquel. No

ens adueix res de Porgue, tot i que ja n'hi havia chor, foli 33 recto:

"...Otrosí, mandó a los dichos jurados que dentro de un mes hagan

a la subida del coro una puerta con su llave...". Cullera, aleshores,
tenia 1.287 habitante.

(10) A. PILES, Ob. dt, p. 172.

(11) Pascual MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístíco-Histórico de España y
sus provincias de Ultramar, Vol. Vil, Madrid 1847 p 178

(12) A. PILES, Ob. dt., p. 172.

(13) A. PILES, Ob. dt, p. 221.

(14) Aixiu del Regne de Valencia —Bailia— 286 (30-VI-1550).
(15) Arxiu Diocesá de Valencia, Secció 1. Fondo 2. Element, Visita 1569-1570.
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L'any 1580 (16) ens assabentem ja de que n'hi havia organista, i

orgue dones: "Jo Pere Prats, confesse haver rebut del senyor justicia

i jurats de la vila de (Tullera, vint lliures, per mans de Francés Mar

có, clavan major de dita vila, i son en part de paga del salari que-m

deuen per l'orgue i l'escola: i per la veritat íaq el present de má

mia propia, a 12 de deembre (sic) 1580: ...CCCC sous". Un altre

rebut de l'organista i mestre d'escola, del 18 del mateix mes de de-

sembre, ens fa saber el total del que cobrava a l'any, per: "... sonar

l'orgue, i l'escola...": sis-cents sous. De l'any 1581 (17) encara hi

ha noticies de l'organista Prats.

De ben a les darreries del segle xvié, tenim una noticia esparsa

d'aquella desapareguda primera església de Sant Joan: "Dissabte, a

29 de noembre 1597 (18) ... arribí aquella vesprada a Cullera... I lo

diumenge en haver oit missa en lo altar de Nostra Senyora, de la

sglésia que és gran i bona...". El segle XVI& l'acabem amb la única

data d'un modest, empero fonamental, personatge de la nostra cróni

ca: "...Ítem, dit dia [29-11-1600] (19) paga lo dit clavari a Joan

Estarca, vint sous, i son per la soldada de manxar l'orgue, de l'a-

nyada passada".

El segle xvif

Prosseguint amb les mateixes dades que l'anterior assentament,

ens hi tornem a trobar un altre personatge amb les mateixes fun-

cions:

"manxador "Ítem dit dia [14-V-1608J (20). paga lo dit pei-

orgue" ter al hermano López, vint sous, i son per compte

de son salari de manxar l'orgue."

Una altra data, de l'any següent pero, ens porta un munt de sug-

geréncies d'aquell antic món, amb el mateix modest personatge:

"lo ermita López "ítem, dit dia [9-III-1609] (21), al hermano Ló-

—manxar—" pez, ermita de la Font Sancta (22), dos lliures,

i son a compte de son salari de manxar l'orgue:

lo qual comenca a servir lo primer de octubre

proppassat: ...XXXXX sous."

(16) Arxiu Historie de la Ciutat de Cullera, Llib. 122.

(17) AHC. Llib. 122.

(18) Bernat Guillem CÁTALA DE VALERIOLA, Autobiografía, Valencia, 1929.

(19) AHC. Llib. 123.

(20) AHC. Llib. 225.

(21) AHC. Llib. 225.

(22) La mateixa ermita que ara diuen de Sant Lloren? de la Bassa.



De febrer de l'any 161 1 (23) és una altra partida de comptes per

la qual ens assabentem del que cobra l'organista; el mateix organista
de feia trenta anys en arrere —o un fill seu, dones: "... Pere Prats,

mestre de l'orgue, vint-i-cinc lliures, de son salari de l'anyada que

finí en lo mes de janer proppassat". Encara d'eixe mateix any tenim
una altra data d'interés:

"finar (sic) "ítem, dit dia [21-11-1611] (24), paga lo dit pei-

l'orgue" ter a un mestre de afinar l'orgue, cent reals cas-

tellans; a compliment del que suanyá de afinar

dit orgue: ...CLXXXXI sous, VIII diners."

L'any 1614, tornen a afinar l'orgue i lloguen, "... a un mestre...".

Eixe any i el 1615, i el 1616, ádhuc el 1625, encara és un Pere Prats

l'organista. D'eixe darrer any és una altra partida de comptabilitat:

"gallines" "ítem, dit dia [25-VI-I625] (25) paga lo dit

peiter, setze sous, per lo preu de dos gallines se

han comprat per a presentar a l'organiste: ...16
sous."

Com se sap els jurats eren l'executiu de la nostra administració

vilatana, servien el carree mig any part d'altre i el seu [libre (26) de

comptes de 1630-1631 —aquest darrer, l'any de la Primera Baixada

de la Mare de Déu del Castell— ens forneix d'un important serie

de noticies musicals de tota mena. A Cullera aleshores hi havia
1.138 habitants:

"...Má de memóries de diverses coses."

"mestre d'escola "Primo, entra lo mestre d'escola i organiste a

i organiste" servir los carrees lo Dia de Pasqua de Espirit

Sant, que contam a 24 de maig, i se li ha donar

de salari, cascun any: de organiste, cinquanta

lliures; i mestre de escola, quaranta lliures: que

és tot noranta lliures."

"la Cantona de de l'any proppassat 1629. per salari de cinquanta

la Vila" "En (sic) entraren a servir, a u de noembre de

lliures, pagadores en eguals terceres, i han de

cantar totes les festivitats infrasegüents, i ade

mes tots los dies que serán avisat per los se-

nyors jurats: ...50 lliures."

(23) AHC. Llib. 225.

(24) AHC. Llib. 225, f. 4. v°.

(25) AHC, Llib. 225. f. 3.° v°.

(26) AHC. "Llibrc de l'Administració deis Jurats". Llib. 143.
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"Primo, les Festes de Nadal; mes lo Dia deis

Reis; item, lo Dia de Cap d'Any; Nostra Se

nyora de Candelaria; Diumenge de Carnestoltes;

Dia de Nostra Senyora de Marc; Parqua de Res-

surrecció; lo Dia de Sant Vicent Ferrer; Sent

Juan ante Portam Latinean; item, de la Inven-

ció de la Creu; de l'Ascensió de Nostre Senyor;

Pasqua d'Espirit Sant; diumenge de la Santíssi-

ma Trinitat; Corpus Christi; Sent Joan Batiste;

l'Assumció de Nostra Senyora; Sant Juan de la

Degollado; Nostra Senyora de Setembre; Dia de

Sant Miquel Arcángel; Dia de Tots Sant; item,

totes les professons generáis."

Un assentament del clavan del 18 de juny ens diu que paga a: "...

Salvador Mates, 26 lliures, per a comprar un sacabuix. i altres estru-

ments: los quals ha de tornar a la dita vila per al Dia de Sant Joan

de Juny de 1631." També del mateix dia és el pagament a: ... a

Jaume Font, síndic, 28 lliures, 12 sous, per a pagar els menistrils i

cantors de la festa de Sent Juan del present any..." Ara una seguida

d'altres dades, també importants. de la música del dit temps: "...

[20-V-1630], paga lo dit clavari a Merino (27), organiste, per haver

girat les manxes de Porgue, quinze lliures. ítem, ... a Mateu Llana,

ferrer, una lliura dos sous, per la costa de una toñera que la vila li

ha comprat per a les manxes... I una badana per a les manxes... I

a Pere Joan Amat, mestre deis ministrils, per lo salari de la mesada,

que ha mostrat, de sonar a los menistrils ..., i a Jaume Font, síndic,

quaranta lliures, vint sous, i nou diners, 50 és: quinze lliures, i sis

sous, per un bajo que se ha comprat per ais menistrils de la vila..."

—és a dir que ja n'hi havia dones, banda municipal ... i mestre de

la música.

Uns quants anys després trobem uns assentaments de la máxima

importancia peí nostre estudi: "ítem (28), dit dia, paga lo dit clavari

a Antoni Asíns, mestre de capella de Carcaixent, 21 lliures, i son per

haver vengut la capella a cantar lo Dia i Festa de Sant Juan Batiste.

I mes a Miquel Sanchis, mestre de orguens, 4 lliures, i son per haver

vingut a visurar el orgue que ha fet el pare fra Bartolomé Triay. que

tot suma 25 lliures, fet a 25 de juny 1674" (29).

(27) Per a conéixer d'altres treballs sobre lorguener Baltasar Merino vide. Or-
gues del País Valencia, n. X111-X1V, p. 19. Anuario Musical, vol. XVII, p. 182, Bar
celona, 1962. .1. Bautista Comes y su tiempo, de Climent-Piedra, p. 33.

(28) AHC. Llib. 173.

(29) Per a conéixer d'altres treballs sobre aquest orguener trinitari, vide Anua

rio Musical, vol. XV111. p. 148. Barcelona. 1962.



Ací tenim el nom del constructor, i el del veedor llogat per la

vila. Totes les dades que en tenim ens fan creure que aquest és, si

mes no, L'orgue, important pega del barroc, que arribarem a conéixer

i que destruiren l'any 1936. Dic acó perqué el nou temple, Tactual

parroquia de Sant Joan, ja era Uavors bastit. I tanmateix, com veu-

rem mes avant, la vella església medieval encara no I'havien acabada

d'assolar del tot.

Per les ordenacions comptables de l'administració local (30 ens

assabentem, l'any 1680, de les tasques comanades a l'organista, bal-

dament ens hi quedem sense saber el seu nom: "ítem, salari de

mestre de escola, organista, i portar relonge (sic). Comenca a servir

lo primer de octubre, pagant a terces: ...107 lliures". Amb la ma-

teixa seguida documental tenim assentaments del salari d'organista,

amb petites fluctuacions i intermiténcies, que hi van des del 1681

fins l'any 1690.

De l'any 1692 és una partida comptable de gran interés local per

l'esdeveniment del relaix que fa: "ítem (31), a 28 de janer 1692...

mes al pare frai Andreu Bernabeu, prior del convent de la present

vila, tres lliures, i son per la caritat del sermó ha predicat de ves-

prada en lo dia de la translació del Santíssim Sagrament de la sglésia

vella a la nova ...". El segle s'acaba, peí nostre interés, amb una

serie de dades (32) que s'escolen del 1694 fins el 1700, car ais

llibres del peiter hi ha constancia de l'obligatori lliurament a I'orga-

nista parroquial.

El segle xvmé

De l'any 1702 tenim noticia de que l'organista (33) ja no adobava

el rellotge, ni feia de mestre d'escola. així és que el deixaren amb un

salari pelat anual de trenta lliures l'any —minsa paga. D'eixe mateix

any hi ha una altra noticia: "ítem, salari de ajudant de organiste (34),

comenca a servir en lo primer de octubre 1702, pagant: ...10 lliu

res". L'any 1706 —segurament amb aixó de que ja escriuen en cas-

tellá— Ii apugen el sou i li augmenten la categoría; i sense fer de

mestre d'escola (35): "ítem, al maestro de capilla y organista, em

pezando desde el primero de octubre 1706: ...90 libras". Aleshores

tenia cullera 1.777 habitants.

De l'any 1718 és una certificació del secretar] de l'Ajuntament

(36): "Certificado de: ...Carlos Noguera, escrivano público del ayun-

(30) AHC. "Llibre cappatró deis pagaments ¡ salaris tocants a pagar al peiter

de la present vila de Cullera". I.lib. 492.

(31) AHC. Llib. 17S.

(32) AHC. Llib. 492, passim.

(33) AHC. Llib. 492.

(34) AHC. Llib. 492.

(35) AHC. Llib. 492.

(36) ARV. "Parroquias y Conventos". Lligall, 622.
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tamiento, doy fiel y verdadero testimonio que los salarios forzosos de

la villa ..., Otrosí al organista y maestro de capilla por la asistencia

de tañer el órgano y enseñar música: ...110 libras". Ja hi veiem

constancia documentada d'ensenyament musical a (Tullera. N'aclarim

que el mestre de xiquets cobrava quaranta lliures, i el de gramática

llatina setanta-dues: acó és un testimoniatge del major interés, de

com a l'ancien régime hi havia una major consideració social de

l'artista, damunt el professorat, conforme ens iHustra Arnold Hauser

en la seua: Historia social de la Literatura i l'Art.

Dins aquest segle del xviii^, i per fi, un eixut assentament de

comptabilitat ens fa conéixer el nom de l'organista (37), l'any 1730:

"Al maestro de capilla, Jerónimo Iranzo, por su salario 160 libras".

Aquest mateix mestre de capella (38) el tenim datat encara els anys

de: 1733, 1737, 1738, i 1740, l'any 1740 tenia Cultera, uns 2.000

habitants". La darrera noticia sobre Jerónimo Iranzo la sabem per

l'arxiu municipal de Sueca, donat que l'Ajuntament d'aquella ciutat

el va cridar per a formar parte del Tribunal de les oposicions per a

cubrir la vacant d'organista de Sueca a causa de la mort del seu ti

tular Vicent Hervás en 1745 (39).

És de l'any 1761 en avant, i en els [Libres de "Cuentas de Pro

pios", del dipositari amb fermances, el qui ens fa conéixer de la seua

doble personalitat: "Mano de libramientos de lo que se paga por el

mayordomo de Propios de esta villa Tomás Iranzo... (40). En libra

miento de 31 deciembre (sic) 1767 se retuvo en su poder, dicho de

positario, 140 libras moneda de este Reino, por su salario de maestro

de capilla, perteneciente a este año 1767" (41). Suposem que aquest

en Tomás era fill d'en Jeroni. D'en Tomás Iranzo hi ha una seguida

documental que va fins l'any 1778 com a organista i mestre de

capella.

No podem assegurar si Agustí Yranzo, organista de la parroquia

de Sant Nicolau de Valencia en 1773 (42) hi té algún Uigam familiar

amb els Iranzo de (Tullera (43).

El segle xixé

Del 1801, primer any del segle, sabem que hi ha organista, pero

no ens diuen els llibres ni el nom ni la paga. L'any 1804 hi ha uns

assentaments comptables (44):

(37) AHC. Llib. 492. f. 19, r°.

(38) AHC. Llib. 492.

(39) Orgues del País Valencia, n. XIII-X1V. pp. 24 i 42.

(40) AHC "Cuentas de Propios". Llib. 268. f. 1 r°.

(41) AHC Llib. 268. passim.
(42) Ruiz de L1HORY. "La música en Valencia". Valencia. 1903.

(43) AHC. Llib. 303.

(44) AHC. "Fabrica". Llib, 447, I'. 88, r°.
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"Cuenta de la hacienda que han hecho en el remiendo del órga
no para Navidad:

media piel de aluda 5 sueldos, 4 dineros
cola 3 "

una cadena para la

mancha 8 "

media vara de

lienzo 8 "

papel de estraza ]

un marco de

madera 7

las manos al

carpintero 14 "

Suma 2 Libras 7 Sueldos

Doctor Juan Oliet, ecónomo."

De l'any 1812, en plena guerra deis Francesos, hi ha la nota d'uns

treballs fets (45): "... se ha gastado por cuenta de la Fábrica de

esta parroquia en la obra del cuarto de los fuelles para el órgano,

1.119 sueldos". I: "... tres libras, moneda corriente, para la cons

trucción de una ventana para el órgano". I, encara mes: "... de

hacer una puerta nueva para la escalera del órgano, vale seis li

bras...".

Deu anys després hi ha un altre rebut de fábrica (46): "Por el

presente abonamos al depositario Juan Espinos, ciento sesenta reales

vellón, que satisfará a Francisco Nadal, maestro de capilla, para la

composición del órgano de esta iglesia parroquial que ha practicado

de nuestra orden... 11 de noviembre 1822". El Diccionario de Ma-

doz (47). ens diu: "Según los datos oficiales de 1842 hay en (Tullera

2.122 vecinos, 7.821 almas...; dos escuelas de instrucción primaria,

en una de las cuales hay obligación de enseñar música...".

El buit documental sobre el tema que ens ocupa i amb el que

topem durant aquest anys, pot esmenar-se en part amb la noticia

que ens dona Ruiz de Lihory sobre Manuel Climent Cavedo del qual

assegura que va ser organista de (Tullera, Algemesí, i Sant Nicolau

de Valencia (48). Si l'ordre aquest és exacte, Manuel Climent Cavedo

hauria estat organista de Cullera abans del 1826, ja que des d'eixe

any fins el 1831 figura com a organista d'Algemesí (49), d'on se

(45) AHC. Llib. 447. Expedient, 14.

(46) AHC. Llib. 530, f. 114, r°.

(47) P. MADOZ, Ob. cit., p. 281.

(48) Ruiz de LIHORY, ob. cit.

(49) Orgues del País Valencia, ti, XVII. pp. II. 1H-19.
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n'aniria, probablement, a ocupar el mateix carree a la parroquia de

Sant Nicolau de Valencia.

Ja molts anys després una parva noticia: "1." abril 1858. Otro

[libramiento] en favor de Don Peregrín Bañuls, presbítero, organista

de la parroquial iglesia de esta villa, de 187 reales 50/100, por su

salario en el primer trimestre del presente año" (50). Amb un estira-

bot sensacional ja presuposten per a l'organista en l'any següent, 750

reals. L'any 1861 ens assabentem que: "... Rafael González, vecino

de esta villa... organista interino en 7 de noviembre de 1859, pasa

a propietario el 2 de julio de 1861".

L'any 1863 hi havia un altre organista, Hipólit Escorihuela (52),

que queda cessant en haver manat amortitzar el proveiment de plaga

la Diputació Provincial. L'esmentat presenta protesta, que no va

prosperar-hi: a la protesta deia que s'havia guanyat el carree en

concurs, i que per a prendre'n possessió s'havia deixat el que tenia

al CoHegi de Corpus Christi a Valencia.

Nogesmenys, l'any 1865, veiem que hi havia altra vegada orga

nista de carree municipal, el preveré mossén Tomás Ibarra Ramón

(53), i que un germá d'ell, don Agustí, era organista ajudant. A

l'acabament d'eixe mateix any, l'orgue deixá de ser, del tot, cosa de

l'Ajuntament. Se n'havia fet un petit intent de nou concurs per a

dotar la placa, ara pero és el Govern Civil de la provincia qué se'n

va oposar: "... no hay motivo para que pesen sobre los fondos mu

nicipales los 75 escudos, efecto de la antigua organización de los

municipios... esa corporación [de Cullera] fundada en que el órgano

es propiedad de la misma... y que así viene haciéndose hasta el pre

sente... Pero en virtud de las nuevas disposiciones que rigen después

de haberse celebrado el Concordato...". I és que, com solem dir,

l'administració central, ja no estova per a orgues. Si mes no l'ucase

ens fa saber que en un poblé llaurador com Cullera, que tenia ales-

hores 10.345 habitants, hi havia vivint en ella quatre persones amb

la suficient capacitat: mossén Tomás Ibarra i Ramón, l'ex-titular; el

seu germá don Agustí; don Rafael González Rcig; i don Vicent Ber-

nabeu.

L'antic orgue i la plaga d'organista romangueren ja de proveiment

parroquial. Sembla que el que va quedar va ser don Agustí Ibarra i

Ramón. Al qui el va succeir son fill don Joan Baptista [barra i Ruiz,

fins tot el final del segle xixé. En aquelles dates de rematament de

segle, quan Cullera tenia 11.921 habitants, i en va rebre el títol de

ciutat, aleshores el professor Piles ens deixa dit de l'església de Sant

Joan (54):

(50)

(51)
(52)

(53)

(54)

AHC.

AHC.

AHC.

AHC.

Llib.

Llib.

Llig.

Llig.

A. PILES,

303

536

139

139

Ob.

, f. 3 \

. f. 1 T

. Expt.,

. Expt.,

cit., p.

'°.
o

618.

618.

23.
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'El templo parroquial, muy acomodado a las necesidades del

tiempo en que se levantó, poco después de la conquista del rey Don

Jaime, no reúne condiciones acomodadas al considerable aumento

que la población ha tenido. Y, si, en cuanto a la capacidad deja

mucho que desear, la deficiencia resulta mucho mayor bajo del

punto de vista estético, a pesar de las varias reformas que posterior

mente ha sufrido."

El segle xxé

Ben malhauradament i com sol passar manta vegades, tenim me-

nys noticies que donar-hi del segle en qué som contemporanis que,

per un exemple, del segle xvi]é. Ruiz de Lihory cita al preveré Mos-

sén Gabriel Ferrer com a organista de Cullera a comencjaments del

segle (55). També ens ho confirma un manuscrit musical al que ha

arribat fins els nostres dies, "Salmodia de versos para festividades

solemnes, por D. Pablo Hernández", que porta la signatura de Ga

briel Ferrer i el data a Xiva en octubre de 1890. També hi ha a la

portada un tampó amb el nom de Gabriel Ferrer, preveré, i un altre

tampó de la parroquia de Cullera, el qual de nou ens el trobem a la

plana 50, on finalitza la música. Aquest manuscrit s'ha trobat a

Sueca (56) i a la tapa porta el nom de Joaquima Ripoll Rufes, es-

crit a llápis: peí que ens han dit algunes persones majors, fon deixe-

bla de mossén Gabriel Ferrer. A ell el va substituir mossén Artur

Ruiz, el qui va estar vicari a la Sang i organista de la parroquia, fins

que se'n torna al seu poblé de Guadassuar a la Ribera Alta.

A aquest últim el va substituir-hi el darrer gran organista d'a-

questa parroquia, don Mariá Martí Blay, fill de Sueca, on va náixer

l'any 1888 al carrer del Sequial. Comengá a estudiar música amb l'or-

ganista de la seua parroquia natal, ais sis anys d'edat. Ais dotze ja féu

el seu primer examen al Conservatori de Música de Valencia: on

acaba els estudis. A mes de l'orgue tocava el piano, violoncel, clari-

net. saxofón, i conírabaix. Era, a mes a mes, compositor. Va estar

prou temps director de la Banda Ateneu Musical Cullerenc. a la qual

dugué per camins de gloria i de llorers en endur-se'n molts anys tot

de primers premis ais certamens de Valencia: l'empremta seua fon

pregona en ¡'academia musical de l'esmentat Ateneu. Passá, els anys
trenta, a director de la banda de Corbera i organista d'eixa parro

quia: mentrestant s'hi preparava a oposicions a director de la Banda

Municipal de Valencia.

(55) Ruiz de LIHORY. Ob. cit.

(56) Aquest manuscrit el va donar a coneixcr ja Vicent Ros a la revista "Santa

Maria de Sales" de l'any 1973, publicada amb motiu de les festes patronals de

Sueca d'aquell any.
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L'any 1931 el va succeir com organista de Sant Joan de (Tullera

el pare Manuel Alemany Campos, frare francisca exclaustrat del, per

les dites dates, desafectat convent francisca de (Tullera (57): el qual

pare Alemany n'estigué fins el dia 1 de maig de 1936 en el qué van

ésser destruits orgue i parroquia pels incontrolats, a les envistes de la

guerra civil espanyola. D'aquells darrers anys de la II República

perviuen entre nosaltres, l'organista segon don Rafael Salvador Gar-

cia; i un important personatge en tota aquesta riostra modesta cró

nica local, l'históricament darrer manxador de l'orgue, n'Antoni

Martí i Estruch. De sengles dos n'havem rebut importants noticies

que els agraím.

L'orgue, segon l'espai ad hoc que tenia al mur de l'evangeli del

presbiteri, n'ocupava cinc metres d'algária per tres metres i mig

d'amplária. Segons l'análisi de les dues defectuoses fotografíes de qué

disposem, i encara fetes de lluny i de biaix, era un orgue de tribuna,

del barroc ibéric, amb trompetería horizontal (de batalla), probable-

ment d'octava curta, i teclats partits. Devia de ser el mateix que cons

truí fra Bertomeu Triay, l'any 1674, baldament reformat forca.

L'ORGUE DE L'ESGLÉSIA DE LA SANG

Tot fa semblar que el cuite a: "la Puríssima Sang de Nostre Se-

nyor Jesucnst Escampada en la Sua Passió" (58); te pregones arrels

nostrades. A Perpinyá, i a la parroquia de Sant Jaume, hi ha la

Contraria de la Sang, qué n'és fama haver estat fundada per Sant

Vicent Ferrer. A Barcelona, i a la valencianíssima parroquia de

Santa Maria del Pi, on hi ha els Sants de la Pedra, Abdó i Senent, i

la Mare de Déu deis Desemparats, teñen també a una gótica capella

el Santíssim Crist de la Sang. A Ciutat de Mallorca hi ha una antiga

devoció al Sant Crist de la Sang seu. A Valencia ciutat, al carrer de

la Sang, hi ha Pesglésia que fou transformada en oficines municipals

l'any 1943: segons l'erudit valencia, Pasqual Esclapes de Guilló (59),

la Confraria hi va ésser fundada, l'any 1400, per Sant Vicent Ferrer.

De la resta del País en citarem tan sois, i per no fer-ho mes llarg,

el parell de temples de la Sang del gótic mes primitiu: el de Llíria

(el Camp), i el d'Onda (la Plana).

Nogensmenys, i segons l'erudit Just Pastor i Fuster, la commemo-

ració litúrgica de la Puríssima Sang, va ésser concedida a la nostra

(57) Francesc G1NER PEREPEREZ, La Mare de Déu del Castell de Cultera,

Valencia, 1976, p. 191.

(58) Goigs del Rosselló, Edic. de Josep Deloncle, Perpinyá. 1952, p. 37.

(59) Pascual ESCLAPES DE GUILLÓ. Resumen historial de la fundación de

Valencia, Valencia. 1738. p. 131.
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diócesi peí Papa Pau III¿, Tany 1543: a precs del cavaller valencia

don Melcior de Perellós.

A Cullera, a la partida de l'Alboraia, extramurs de la vila, a la

vora del camí real de Valencia, hi havia una ermita al Santíssim Crist

de la Sang, la qual tenia al davant una creu gótica de terme i uns

terrenys de propietat ais voltants: ho administrava una inherent con-

fraria —hem de dir que tot s'ha salvat; el Crist; i la creu de pedra;

i la Confraria amb les vestes vermelles, que ara és diu de l'Ecce-

Homo. També a l'antiga vila hi ha la tradició d'haver predicat Sant

Vicent Ferrer, i de qué en sojorná a la vella casota —que per aixó li

diuen la Casa Santa— deis Ferrer, de renom Manteu, al carrer dit

de Baix, i també de la Sang, que peí portal de Valencia, o de la

Sang, feia cap a Termita. Ben prop de la data ressenyada a l'anterior

parágraf, el 7 de juliol del 1546, va ser l'aprovació diocesana deis

"Capítols" de la Confraria de la Sang de Cullera: la investigadora

Milagros Cárcel Ortí, ens te promesa la publicació d'aquests "Capí

tols" i l'estudi llur. Una curiosa manda, d'un curios testament (60),

del 10 de juliol del 1561, d'un no menys curiossíssim personatge de

la Cullera d'antany ens diu que: "... Sadorní Fondaracs Molino, na

tural de la aldea de Pesey, del ducat de Saboya, ermita de la ermita

de Sancta Marta de la present vila de Cullera... ítem, donde e lleixe

a la lloable Confraria de la Puríssima Sane de Jesucrist de la present

Vila, de la qual jo só confrare, cinc lliures, per caritat,..".

Del dia 11 de gener de l'any 1750 és la visita pastoral, d'época

de Sant Joan de Ribera (61), a la qual s'hi diu: "...Cofradía de la

Sangre ... visitó la Cofradía de la Sangre de Cristo, que está fun

dada en la dicha iglesia, agora a el presente, la cual halló que era

prior en este presente año, mosén Pere Rostoll y por clavario Antonio

Ferrando y por mayorales Aya... y Jaume Perea ...".

L'any 1612 el justicia i jurats, per manament del Consell Parti

cular de la Vila (62), atorgaren escriptura de Termita i territori a

Torde deis ermitans de Sant Agustí. Entre les condicions de la dona-

ció hi hagué que Torde mantindria el títol de la Sang i la radicació

de la vella Confraria: aleshores tenia el poblé, 1.062 habitants.

S'hi bastí el convent que resta avui molt desfigurat i reformat

convertit en escoles. Hospital Municipal, i Consultori de TAsseguran-

ca Social. L'església de la Sang ha resistit millor el pas del temps.

Convent i església varen ésser desamortitzats (63) Tany 1837. Des

d'aleshores que el temple va ser ajudantia de parroquia: fins que el

(60) AHC. Llib. 655 "Protocol de Pere Cabrera".

(61) ADV. Expt., cit., f. 12 r°.

(62) AHC. Llib. 198. "Llibre de Privilegis: 3". Expt. 67, f. 12, r°.

(63) Aixiu Municipal de Valencia: "Manuscritos de mosén Pedro Sucias". Acta

de desamortización del Convento de Cullera.
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1953 va ser erigit en parroquia de la Sang. L'església tenia al retaule

major, presidint, una gran esculptura del Sant Crist titular, amb Sant

Agustí i Sant Tomás de Villanueva. A les capelles, Sant Nicolau de

Tolentino. Santa Rita, Sant Josep, Sant Jaume, el Santíssim Salvador;

i l'antic Crist de la Contraria, i l'Ecce-Homo deis Maltesos —per les

famílies donants: AbeHa i Caruana i Dimec i Mizzi— indistints titu-

lars de la Confraria.

És ciar que els pares agustins varen dotar d'orgue l'església nova.

Empero res mes no en sabem: tot i conservar-se prou de documen

tado a sobre el convent (64). Segons els nostres informante, sor Ma

nuela, la monja degana de les Paúles de ['Hospital i en Salvador

Borras i Renart, escriptor i musicóleg local, l'orgue de la Sang era

d'una certa importancia; tenia dos teclats i trompetería horizontal,

i estava situat al chor al mur de l'evangeli. Abans del 1936 ja feia

algún temps que no el sonaven, va arribar, si mes no, sencer a eixa

data, i en la guerra civil espanyola va ésser desmorronat, les fustes

a llenya per a cremar, i els metalls per a recuperació de material de

guerra; sic transí!...

L'ORGUE DEL SANTUARI DEL CASTELL

Segons I'historiador Piles també s'hi deu el tito] de la capella del

castell a l'orde de l'Hospital de Jerusalem (65), rera la Reconquista

de Jaume I. Deis anys 1311 i 1322 ja n'hi ha documentado directa

sobre el cuite a una imatge de la Mare de Déu a l'esmentada capella:

pero segons l'arqueologia medieval Tactual Imatge de la Patrona de

Cullera, data del segons tere del segle xvié. A partir d'eixe temps n'hi

ha abundosa documentado (66). A la capella de la fortalesa no ni

hagué mai orgue; per tal com els nombrosos inventaris que es con

serven a l'Arxiu Historie de la Ciutat (67), des del 1641 fins al

I 876, no ens en nomenen cap.

Lany 1897, el dia 24 d'octubre, va ser bencit el nou Santuari

de la Mare de Déu del Castell, obra de l'arquitecte Joaquim María

Belda Ibáñez. Al seu espaiós chor ja se n'havia situat un gran orgue

de dos teclats, que l'havien comprat al CoHegi del Corpus Christi de

Valencia, i duia encara pintat l'escut del CoHegi. Segons els comptes

del tresorer (68), aquesta fon la despesa: "Pagado por el coste del

(64) ARV. "Convenios". Convento de Cullera. Llgi. 1.121.

(65) A. PILES. Ob. cit,, p. 385.

(66) F. GINER, Ob. cit., passim.

(67) Jesús VILLALMANZO CAMENO - Francesc GINER PEREPEREZ, El

Archivo Histórico de l;i Ciudad de Cullera - Gura Inventario de sus fondos. Valencia,
1978.

(68) F. GINER, Ob. cit, p. 16.1.
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órgano, desmontar y montarlo... 3.12170 pesetas". Pero grades a
l'aleshores sagristá del Santuari, Antoni Vicent Alapont Mengual,

Tonivicent, en el dietari que duia i que intítolava: "Relaciones para

uso de aprovechamiento de Antonio Alapont Mengual" (69), llegim
que:

"En Enero y Febrero de mil ochocientos noventa y seis se puso
en el coro de la ermita de la Virgen del Castillo el órgano que estaba

en la Iglesia del Patriarca. Lo puso don José Randeynes (70): el

órgano cuesta ciento cincuenta duros y contiene catorce registros."

L'orgue del castell va estar a comanda deis mateixos organistes

parroquials fins I'any 1922 en el qual varen venir els Erares francis-

cans, O. F. M., custodis del Santuari del Castell fins l'any 1931, en

la seua primera etapa. El darrer organista fou el pare fra Manuel

Alemany Campos, natural de Benirrama (la Valí de Gallinera). El

qui, com abans hem dit, va ser també el darrer organista parroquial.

ANÁLISI TEXTUAL

La pérdua, I'any 1936, deis arxius administratius i musicals de

les esglésies de Cullera, i el recomencar-se'n l'arxiu del municipi

I'any 1550. fa que aquesta investigado presente uns grans buits do

cumentáis: Així i tot, d'encá la mitjania del xvié, per la propietat de

la vila sobre la fábrica parroquial, les dades de l'arxiu de l'ajunta-

ment continué creent-les molt minses. No he pogut pas presentar-hi

cap concurs-opossició de proveiment de placa; no he pogut pas pre

sentar una descripció ni una escriptura de compra de cap deis orgues

que hi ha hagut a Sant Joan. Ádhuc sobre Porgue construít el 1673,

0 el 1674, com que les escriptures d'eixos anys están a l'arxiu de

protocols del distrit de Sueca, res no puc aportar-ne: haig de dir que

eixe arxiu és pas mes llunyá, remot, i impenetrable, i inaccessible.

per ['investigador, que l'arxiu secret del Dalai Lama al Tibet.

Si mes no, encara he pogut fer conéixer l'existéncia d'unes dinas-

ties d'organistes cullerans: els Prats, ais segles xvf i xviié; els Iran-

zo, ais segle xvnic; i els [barra, ais segles xix¿ i xxe.

Un altre fet, ben primordial i melancólic, tinc de destacar-hi:

Cullera a comencaments de segle tenia tres majestuoses peces de l'or-

ganisteria ibérica del barroc. els quals orgues forca de vegades, és

ciar que apartats. a l'uníson tritllejaren en les grans solemnitats deis

temps de la liturgia romana: Tempores d'Advent, l'Epifania, els Ofi-

(69) Biblioteca-arxiu de l'autor.

(70) L'únic orguener que coneixem amb aquest cognom es deia Alburio i no
José, tal com podem comprovar en diferente números d'aquesta col-lecció.
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cis de Setmana Santa, Pasqua Florida... Hui, desoladament, no ens

en queda cap. Encara pero román al lluny un llumenet d'esperanca

—en aquests dies que hom diu de crisi material i moral deis homes^—

en eixe Santuari de la Mare de Déu del Castell, s'han dut a bon re-

mat grans ¡ costossíssimes millores, que en suponen l'aportació de

prou milions de pessetes d'almoines. Acó vol dir que on hi ha una

gran devoció, com la de la Mare de Déu, no n'hi dificultáis ni

fretura. ¿I no podria ésser el chor del Santuari el lloc on torne a hi

haure, i restaurar-se'n, de bell nou, la música d'orgue a Cullera?

Francesc Giner Pereperez

Dipósit legal: V. 1.590- 1980 Impremía C. Nácher - Miracle, 7 - Valéncia-3



Gráfic 2. — El retaule de Valtar major i l'orgue de I'esglesia de Sant

Joan - Fotografía d'en Caries Sarthou, l'any 1917



Gráfic 3. — El retaule de Vallar major i l'orgue de l'església de Sant

Joan - Fotografía de «Fototipia Thomas» de Barcelona, l'any 1930
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Gráfic 5. — El templet-cambril de la Mare de Déu del Castell al San-

tuari - Fotografía d'en Caries Sarthou, l'any 1917




