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L’Orgue de l’Església de Sant Pere Apòstol de Tavernes

de la Valldigna i la possibilitat de reposar-lo

De l’existència i de la importància de l’orgue de

l’església monacal de Santa Maria de la Valldigna no

podem dubtar, atesa la centralitat que tenia la

música per a la lloança divina, epicentre de tota l’activitat

de la vida monàstica. Però ens sorprèn la grandiositat i la

importància de l’orgue de tubs que hi havia al segle XVIII a

l’interior d’una parròquia rural com aleshores la de

Tavernes, tant per l’ample espai (que encara hi és) creat a

posta per a l’orgue, com per la fundació amb l’única

obligació, ben precisada, de tocar l’orgue d’aquesta

parròquia, d’una capellania per tal que no faltara en

aquesta església un organista, amb molt bones qualitats

musicals per al cas, que ho tinguera per ofici, fins al punt

que no se’n poguera absentar sense permís i causa

justificada, i de cap manera en determinades festes.

L’autoria de l’orgue fou dels prestigiosos orgueners

els germans Josep i Agustí Salanova de València. La junta

parroquial acordà en gener de 1786 fer-los l’encàrrec i

adquirir-lo per un valor de 1.275 lliures. En 1789, el

mestre tallista d’Ibi (Alacant) Joaquim Verdú fa la caixa de

l’orgue per 260 lliures. Aquest orgue estava col·locat en

la part superior de la sagristia, en la banda de l’altar

major que mira a ponent, i els seus tubs ocupaven els

dos finestrals amb balustrada que hi ha a banda i banda

de l’altar major (ara coberts pels quadres del martiri i

alliberament de la presó de sant Pere, obra dels

prestigiós pintor José Grassa). En 1841 es dugué a terme

una gran reforma en l’orgue que costà 133 lliures, 6 sous

i 8 diners. Però en 1874 fou desmuntat del seu lloc

original per Rafel Rodríguez i col·locat sobre el cancell de

la porta principal, que es va fer a posta per a ubicar-lo.

Més tard, en 1904, els germans fusters Enric i Francesc

Bel·lan feren la barana del cor per 450 pessetes. Aquest

trasllat i reforma de l’orgue costà 11.000 rals de billó, que

foren pagats en tres tandes.

El primer organista fou mossèn Joan Baptista

Torres, veí de Tavernes, que el 27 de gener de 1796

atorga escriptura de donació d’uns béns comprats amb

diners propis i d’altres que li foren donats voluntàriament

per a crear una fundació “un patrimoni eclesiàstic o

capellania” amb l’única obligació, ben precisada, de

tocar l’orgue d’aquesta parròquia.

Fa donació inter vivos irrevocable: 

a) D’una casa que posseeix com a pròpia en el carrer

anomenat dels Grau, que afronta pels costats amb la

casa d’Esteve Daviu, de Marià Brines.

b) De 10 fanecades i tres quartons de terra d’horta

plantades de moreres en aquest mateix terme de Tavernes,

en la partida del Molí d’Arròs, que fita amb els termes

d’Ignasi Bosch, d’Ildefons Sellés, de Domènec Enguix, amb

la sèquia del Molí i terres d’Antoni Gómez, camí al mig.

c) De 3 fanecades i dos quartons de terra d’horta

campa, situades en el terme de Tavernes i en la partida

del Molí d’Arròs, que fiten amb terres de Josep Enguix,

d’Agustí Verger, de Pasqual Gascón i amb la sèquia de

l’esmentat Molí d’Arròs.
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CONDICIONS I CAPÍTOLS DE DONACIÓ:
1. Mentre ell visca es reserva l’ús de la casa i l’usdefruit

de les terres.

2. Que es funde un benefici eclesiàstic en l’església de

Tavernes sota la invocació de l’apòstol sant Pere, el titular.

3. L’elecció del subjecte en qui ha de recaure el benefici

ha de fer-se amb aquests tres vots:

a) El del Sr. Rector de Sant Pere.

b) El del regidor degà

c) El del síndic procurador general d’aquesta parròquia i

ajuntament.

Si cadascun n’elegeix un de diferent, es preferirà el que

elegesca el senyor rector. En cas que la rectoria es trobe

vacant, recaurà el vot, amb igualtat de dret, en el del

rector regent, amb títol d’ecònom. En cas que estiga vacant

o indisposat el regidor degà, ho farà el regidor segon i, en

el cas que el síndic procurador general es trobe en algun

impediment, elegirà el síndic presoner comú.

L’elecció es farà en casa del senyor rector.

4. La capellania es fundarà després de la mort d’en Joan

Baptista Torres.

L’elegit ha de ser sacerdot. Si no és possible ser sacerdot,

hi tindrà preferència aquell que tinga prou edat i ciència

per a ordenar-s’hi, i serà suficient per a aquesta ciència la

veu i la fama públiques.

5. El subjecte a elegir haurà de posseir l’habilitat i el saber

suficients per a tocar l’orgue.

Es convocaran oposicions d’orgue enviant notificació de

la vacant a alguna de les esglésies principals de la ciutat

de València, Gandia i Xàtiva, i també es notificarà en el

cancell d’aquesta església parroquial de Sant Pere, amb

un termini de vint dies.

6. Les oposicions es faran en aquesta església parroquial

de Tavernes. L’examinador serà l’organista primer de la

Col·legiata de Gandia, a qui se li pagarà pel seu treball 10

lliures. En cas que aquest organista de Gandia no puga

venir, serà l’organista de primer de la Col·legiata de

Xàtiva, i si tampoc aquest no pot venir, es cridarà

l’organista de la parroquial de Santa Caterina, màrtir,

d’Alzira, i si tampoc aquest no pot venir, es cridarà el qui

el Sr. Rector de Tavernes crega més convenient, i donarà,

a qui examine, 10 lliures.

7. Desitja afavorir els fills de Tavernes o batejats en

aquesta parròquia; per això, si es troba algú d’ací en qui

s’ajunten les circumstàncies de poder ser sacerdot i hi

uneix també el coneixement suficient per a tocar l’orgue

a ciència i a consciència dels tres esmentats vots, i amb

l’aprovació de l’examinador, s’haurà d’elegir aquest sense

fer pública l’oposició.

Sols en el cas de concursar-hi dos o més fills d’aquest

poble, es farà la convocatòria d’oposició.

8. Qui obtinga aquesta capellania o benefici, haurà de

residir en aquest poble de Tavernes amb la finalitat que

“no cesse el culte que es dóna al Senyor amb la música de

l’orgue”. Si haguera d’absentar-se’n, necessitaria el permís

del Sr. Rector, amb la finalitat que “no hi falte en les

principals solemnitats”.

9. Tot queda, és clar, subjecte al domini major i directe

del Reial Monestir de Nostra. Senyora de la Valldigna,

amo i senyor directe de la present vall.

De la casa, es pagaran anualment al monestir tres

sous i quatre diners i un parell de gallines.

De les terres, dos sous per fanecada i la partició

corresponent del gra i els fruits que produesquen, dret

de lluïsme, fadiga, a més de l’emfiteusi, segons capítols

de la Nova Població i la Carta d’Establiment de la present

vall, però lliures d’altre cens o càrrega.

Quan es redactaren aquestes condicions, era

rector parroquial el Dr. En Blai Ferrando Fullana (1783-

1803), natural de Benimarfull (Alacant), alcalde primer

Baptista Jofré i regidor degà Pere Martí.

Foren testimonis de l’escriptura: Miquel Sala Verger,

llaurador, i Enric Garcia, sagristà.

Signen En Blai Ferrando, rector, Josep Alminyana,

síndic procurador general, els altres no signen per no

saber escriure.

Com a conseqüència de la desamortització de

1835, el càrrec d’organista es va veure molt afectat en no

tenir el suport econòmic que li calia, però continuà

havent-hi organista titular, que, a més, feia de vicari de la

parròquia. Més tard, en la guerra del 1936-39, fou

destrossat i cremat l’orgue de tubs.

La parròquia no renuncia al somni i a la il·lusió de

tornar a tenir un orgue de tubs com cal a un temple

d’aquestes magnituds, història i qualitats. Des de la

guerra del 36 hem anat restituint quasi tot el que

havíem perdut i en alguns aspectes fins i tot hem

superat el que hi havia. Crec que ha arribat l’hora de

pensar d’aconseguir-ne un de semblants

característiques. Tot es qüestió de proposar-s’ho. Per

això la parròquia busca un mecenes (persona física,

família, empresa/es, col·lectiu, institucions etc.) que

propicie la construcció d’un nou orgue. Amb el nou

orgue de tubs es podria oferir un bon programa de

concerts a través de l’any i, sobretot, a l’estiu, tot

buscant una oferta turística més enllà de la de sol i

platja a la Valldigna. A més, seria un bon instrument

perquè, utilitzant-lo l’escola de música, els que

estudien piano també aprengueren orgue i

s’especialitzaren en aquest instrument, rei de tots els

instruments musicals i el més complet.

Algú es preguntarà què valdria hui un orgue

d’aquestes característiques. Doncs bé, podria valdre al

voltant d’una mitja fanecada d’eixes que s’estan venent

ara en la zona de la platja. Que algú s’anime i faça una

gran obra pel seu poble!

(La informació ha estat aconseguida a partir del

“protocol notarial per a la desamortització dels béns

eclesiàstics” que és a l’arxiu Municipal de Tavernes de

la Valldigna, i d’unes “notes històriques” de Joaquim

Verdú).

MOSSÈN JOSEP ESCRIVÀ GREGORI

RECTOR DE SANT PERE.
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Gala de l’Esport 2005
Acte de entrega de premis als guardonats per la seua llavor

en pro de l’esport a Tavernes de la Valldigna

Guardonats d’Honor: Salvador Taléns, Francisco Franco, José Esparza i Salvador Gascón.

Reben guardo: Enrique Beltrán, Francisco Franco i José P. Pachés.
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XVII Volta Popular
Tavernes de la Valldigna

Eugenio Pérez Mifsud, Alcalde de Tavernes de la Valldigna, Amparo Espí, Regidora de

Festes i Turisme, Martín Fiz, Pedro Torres Fillol, President del Club d’Atletisme la

Valldigna i Vicente E. Andrés Enguix, Secretari del Comite Organitzador 

(foto presentació de la Volta Popular de 2004).

C om vostés sabran, esta és una cursa que ja s’ha guanyat un prestigi dins d’este tipus de

proves esportives com ho demostra que hágem pogut gaudir de la participació de grans

atletes com ho són Mónica Pont campiona d’Espanya de marató i Marta Fernández del Club

València Terra i Mar. En la categoría masculina han guanyat esta cursa els atletes intenacionals Martín

Fiz, Antonio Pérez Perales, Admet Maday, Abderraman Chamati i Francisco Ribera. Este any

comptarem amb la participació de I'esportista d'el·lit Abel Antón, que té en el seu palmarés l’haver

sigut bi-campió del món de marató (Atenes i Sevilla) i campió d’Europa de 10.000 m.

Alhora, hem de dir-los, que amb esta carrera poden gaudir tant els més de 1.300 esportistes

que participen, com els milers de persones que ixen al carrer per animar als corredors, convertint

este acte en una gran festa popular.

La presentació d’este acte va tindre lloc, el dijous 4 d'agost a les 20 h. en la Casa de la

Cultura de Tavernes de la Valldigna a la que assistiren el Sr. Eugenio Pérez Mitsud, alcalde

president d'este Ajuntament i subcomissari de la Copa Amèrica 2007. A més a més, també

comptaren amb la presència inestimable d’Abel Antón.
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C. A. La Valldigna. Organitzador Volta Tavernes.
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Tavernes Rugbi Club

P rompte seran les Festes del Poble, i el Tavernes R.C. aportarà el seu granet d’arena per a col·laborar

preparant el tradicional Torneig de Festes. Nosaltres pretenem que jugadors veterans, sèniors i

alguns juvenils ben preparats, participen jugant al rugbi el primer dia de Festes, per tal de crear un

ambient alegre, festiu, d’amistat i harmonia, perquè sempre s’ha dit que el Rugbi és un joc de “truans jugat

per cavallers”. Però quan es fa un partit amistós de Festes, encara que volem guanyar, també volem que

el públic i els jugadors dels equips que hi participen gaudisquen d’un bon partit i un dia jovial.

També fem una crida a tots aquells jugadors que no se senten capaços per a eixir al camp (ja siga

per l’edat o qualsevol altra raó), perquè ens ajuden a posar la publicitat al voltant del recinte esportiu,

col·locar protectors en els pals perquè els jugadors no es facen mal, col·locar banderins de senyalització

del terreny de joc, triar l’equipatge per al Trofeu de Festes que és l’inici de la temporada 2005-2006, i per

descomptat no cal oblidar les marraixes d’aigua, la farmaciola, i així com avisar a la Creu Roja que tant bon

servei ens presta durant tot l’any.

Tot el que estic dient, és per a recordar que el Tavernes Rugbi Club, està obert a tots els jugadors,

exjugadors, simpatitzants, col·laboradors i  tot el personal sense cap tipus de discriminació. Per així fer

possible que aquest Club que representa un Poble com aquest, continue aportant triomfs com ha estat

fent-ho durant els 71 anys d’història, aconseguint que aquest poble siga respectat i admirat per tot el

territori espanyol. Grans triomfs com el subcampionat d’Espanya aconseguit varies vegades i per diferents

categories.

A més, per primera vegada, en aquest any 2005, un jugador del Tavernes Rugbi Club anomenat José

Esparza, ha jugat com a titular en la Selecció Espanyola en el recent Campionat Mundial de Rugbi sub-19

celebrat a Sud-Àfrica, enfrontant-se a equips com Rússia, Namíbia, Paraguai, Tonga, ...

Des de 1934 fent Rugbi i creant escola a Tavernes
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Després d’haver comentat el Trofeu de Festes i haver animat a la família del Rugbi perquè col·labore

amb les nostres Festes eixint al carrer i al camp, cal mencionar que som uns participants ja tradicionals en

el Concurs de Paelles, i l’hem guanyat dues vegades consecutives uns anys enrere. Així que ja s’estan

preparant alguns dels nostres jugadors i per descomptat grans cuiners, per a aconseguir un any més el

premi a la millor paella.

Per últim voldríem fer un resum del més significatiu d’aquesta temporada 2004-2005:

– La creació d’un gimnàs amb l’esforç desinteressat de tot el club, que es un model d’admiració

per a molts.

– La incorporació per primera vegada en l’historia del club: d’una dona en la directiva, Lola Taberner.

– Haver comptat amb tres nous entrenadors: José A. Martinez Aguayo, José Bertomeu i Franc

Lechopier, que han fet un treball molt important en l’escola  de Rugbi, donant caràcter, personalitat i estil

de joc als més menuts del club.

– La constància en els entrenaments de Pepe Llàcer.

– La sort que té el nostre club de comptar amb un excel·lent  entrenador i bon company, com és

Paco Cuñat. Que la temporada passada ho va guanyar tot, arrasant de forma impecable, emportant-se el

triomf de la lliga de primera divisió autonòmica i la promoció a primera divisió Nacional. També li

correspon l’honor d’haver dirigit aquesta temporada l’equip, ja que celebrem els 10 anys consecutius en la

permanència en la primera divisió autonòmica, i a més realitzant-ho de manera que l’equip acabà en la part

alta de la classificació.
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– Mencionar també totes aquelles empreses col·laboradores que han recolzant el nostre Club.

– Les classificacions  obtingudes en la lliga, pels nostres equips de Benjamins (subcampió autonòmic)

i els Alevins (campió autonòmic).

– La classificació obtinguda al participar en el campionat d’Espanya a Valladolid, el dies 13, 14 i 15

de maig, en el qual els benjamins guanyaren 35 a 30 al Barcelona i també guanyaren 25 a 20 contra el

Cisnéos de Madrid, i aconseguiren ser els campions en el Trofeu de Bronze. També els Alevins guanyaren

30 a 5 al Salvador de Valladolid i 20 a 5 al Majadahonda R.C. i varen perdre front el Santboiana i el Sitges

R.C., i aconseguiren així ser els octaus classificats en el Trofeu d’Or

– Mencionar la gran afició que es desplaçà a Valladolid, anaren més de 100 persones amb autobús

i vehicles particulars.

– Per últim és de justícia reconéixer a totes aquelles persones que formen la directiva, que en els

seus actes i amb una actuació positiva, fan possible que el nostre Tavernes R.C., continue creixent i fent

escola a Tavernes de la Valldigna.

Des d’ací, vull expressar el meu agraïment a tots els jugadors, entrenadors, pares i mares dels

jugadors, directius i empreses col·laboradores, a la premsa i la ràdio que amb les seves paraules han

mantingut informats tots el ciutadans, i a tots i cada un dels membres de la Corporació Municipal i a la

Regidoria d’Esports que sempre ens han recolzat i animat per a continuar en davant.

SALVADOR PALOMARES PALOMARES

PRESIDENT DEL TAVERNES R. C.
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L’Equip de Tavernes

de la Valldigna

en la revista

“Blanco y Negro”

Foto cedida per

Miguel Cantos Hernández
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Unió Esportiva Tavernes 
de Futbol

Juvenil del UD.Tavernes temporada 2004-2005.

Alevi-A UD. Tavernes temporada 2004-2005.

Porters de la UD Tavenes temporada 2004-2005.

Cadetes que jugaren campeonat de España.




