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Aportacions posteriors als treballs 
d'Higini Angles sobre Cabanilles 

i els orgues valencians del seu temps 

VICENT ROS 

Les investigacions posteriors a la mort de monsenyor Higini Anglks, por- 
tades a terme a Valbncia, sobre Cabanilles i els orgues valencians del seu 
temps, poden donar noves perspectives a la investigació sobre la vida i l'obra 
creadora del nostre insigne organista. 

La troballa i la publicació de diversos contractes sobre la construcció d'al- 
guns orgues, que probablement va conbixer i pulsar Cabanilles en la seva 
joventut, com també d'altres que fins i tot va visurar en la seva maduresa, 
poden facilitar-nos l'anllisi de l'evolució d'aquest instrument per terres va- 
lencianes d'aquella bpoca, i també les repercussions en l'obra per a orgue 
d'aquest compositor. 

Segurament l'orgue que conegué Cabanilles al seu poble nadiu, Alge- 
mesi, situat a la Ribera Alta del Xúquer, fou construi't per l'orguener ara- 
gonbs Pedro Serrano, tal com sabem per un parell de documents de 1557 
i 15901. Aquest instrument gairebé és una &pia exacta del que el mateix 
orguener va construir el 1555 per a la vei'na vila de Sueca, situada a la Ri- 
bera Baixa del mateix riu XÚquer2, i constava de gran orgue i cadireta so- 
bre la base de 12 i 6 pams, respectivament, amb 42 dues tecles que co- 
rrien del do1 al la4. 

A través d'aquests contractes i d'altres, donats a conkixer també re- 
centment, sobre orgues construi'ts per Pedro Serrano en terres valencia- 
nes -des de la castellonenca població de Cinctorres fins a Oriola, pas- 
sant per la parrhquia de Sant Nicolau de la ciutat de Valbncia, etc.-, sabem 
que aquest orguener presentava com a novetat la possibilitat, en els seus 
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orgues, de separar-ne diversos jocs, tot insinuant diferents formes de re- 
gistres3. 

També és molt probable que, de molt petit, Cabanilles conegués l'orgue 
de la ve'ina població d'Alzira, cap d'aquella comarca de la Ribera Alta del 
Xúquer, instrument molt semblant als de Sueca i Algemesi, ja que el va cons- 
truir el mateix Pedro Serrano, abans que aquells, en 153g4. 

L'orguener Miguel Llop, als voltants dels anys 1652-54, entre els vuit i 
deu anys de Cabanilles, construí un nou orgue per a la parrbquia de Santa 
Caterina d'Alzira. Aquest instrument ja era molt diferent de l'anterior de 
Pedro Serrano, a Alzira, i a altres pobles de la comarca. Presentava inno- 
vacions importants, com un secret partit a la moderna, amb vuit registres a 
cada part, extensió del teclat de 47 notes, octava dels contrabaixos tendida, 
vuit contres: <<les tres cefaut, desolre, elami, obertes de 12 pams d'entona- 
ció i les cinc restants de 24 pams tapades>>, etc.; va ser visurat per Jeróni- 
mo de la Torre, antecessor de Cabanilles a la Seu de Valbncia5. 

Aquest nou orgue d7Alzira era gairebé cbpia del que el mateix orguener 
havia construit el 1648 per a Sagunt (M~rvedre)~,  i en ell pensaria també 
probablement quan, uns anys més tard, el 1656 concretament, construiria 
el nou orgue de la vila de Nules (Ca~tel ló)~,  entre molts d'altres arreu de la 
geografia valenciana i murciana8. 

Al costat d'aquests orgues de l'bpoca de joventut de Cabanilles i, donat 
que no coneixem encara la composició exacta de l'orgue de la seu valen- 
ciana d'aquells dies, caldria considerar-ne d'altres de la ciutat de Valbncia 
dels anys madurs del nostre organista. 

La documentació, exhumada aquests darrers anys, ens empeny a fixar-nos 
particularment en dos d'ells, tenint en compte que se'ls va estudiar detin- 
gudament, a causa del seu nomenament com a visurador, i, per tant, va ha- 
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ver de donar el seu parer, circumstlncia immillorable i Única de moment, que 
ens ha permbs, gracies a la conservació d'aquests documents, de conbixer el 
parer de Cabanilles sobre alguns instruments. Ens referim als orgues de les 
parrbquies de la ciutat de Valbncia sota l'advocació de Sant Marti i de Sant 
Joan del Mercat, anomenada, també, aquesta darrera <<de 10s Santos Juanes>>. 

Per a la parrbquia de Sant Marti va construir un orgue important en 1682 
l'orguener Roque Blasco9, el qual, igual que els orgueners anteriorment ci- 
tats, també havia treballat f o r ~ a  per terres valencianes, des de Vinarbs fins 
a Oriola, passant, naturalment, per la ciutat de Valbncia on, als llocs més 
significatius, com la mateixa seu i l'església del Patriarca, entre altres, ha- 
via deixat bona mostra del seu ofici1'. 

Els gairebé quaranta jocs de l'orgue de Sant Marti estaven repartits entre 
l'orgue major i la cadireta, ambdós cossos amb una base de 12 pams. 

La documentació que en tenim ens mostra fins i tot la composició d'al- 
gunes mixtures, tot i que la dada més sorprenent és la que fa referbncia a 
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l'acoblament de teclats. Els dos visuradors encarregats d'aquesta feina, 
mossbn Cabanilles i fra Joan de Sant Agustí, monjo organista del monestir 
extramurs de la ciutat de V a l k i a ,  Sant Miquel dels Reis, diuen al respec- 
te: <<Ittem altre registre en que es toca el Orgue i La Cadireta a un temps en 
10 teclat del Orgue Major, y baixant les mans al teclat de la mireta (sic) es 
queda a soles, el qual es un registre de molta importansia per que dóna al 
ple major grandesa Y asonansia, Y de haverse fet dit registre Se ha seguit 
el haver de publicar Lo secret de La Cadireta,,". 

Aquest document és d'una vital importancia per a elaborar criteris d'in- 
terpretació, i, més concretament, de registració, no solament per a l'obra de 
Cabanilles sinó de bona part del nostre barroc. 

Tanmateix, crida l'atenció que d'aquesta qüestió de l'acoblament de te- 
clats no se'n torna a parlar més a la documentació valenciana del nostre ba- 
rroc, almenys a la publicada fins ara, que ja és bastant considerable12. 

I ja per acabar, tenint en compte les limitacions d'espai marcades per a 
les comunicacions, cal considerar l'orgue que per a la parrbquia de Sant Joan 
del Mercat, de Valbncia, va construir en 1699 l'orguener flamenc Andreu 
Berguero. 

Aquest instrument que segons els visuradors, mossbn Joan Cabanilles, or- 
ganista titular de la parrbquia per aquelles dades, mossbn Josep Esteve i l'or- 
guener Bartomeu Artigues, era <cuno de 10s Órganos mis numeroso que ay 
executado en esta Ciudad>>, va ser objecte de moltes reserves i objecions, 
plasmades en el document que van redactar els esmentats visuradors13. 

Sembla que l'expectació creada a causa de la fama aconseguida per 
aquest orguener gracies als seus treballs a la Basílica de Santa Maria del Mar 
de Barcelona, a la Seu de Tortosa, a la parroquial de Reus, etc., no va res- 
pondre a l'obra dissenyada per a Sant Joan del Mercat. Tanmateix, Berguero 
resta a Valbncia i féu l'orgue d'Alzira14 i restaurl el de Sant Martí15. 

La documentació sobre aquesta qüestió és important, tant pel que fa a la 
descripció de l'orgue que, entre altres <<novetats>>, presenta el fet de diver- 
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sos jocs no partits, com per les opinions critiques dels visuradors i per les 
lleugeres referbncies a altres orgues de la ciutat, etc. 

Tot plegat constitueix una bona mostra documental, sobre la qual no en- 
trem en més detalls per estar tota practicament publicada i a l'abast de tot- 
hom; n'adjuntem, perb, la bibliografia escaient. 




