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El 20 de desembre de 2020, s’estrenarà el nou orgue de l'església de St. Joan de
Valls. 
Aquest fet és el que m’ha empès a fer un treball sobre la figura d’aquest orgue, amb tot
el procés i antecedents que han fet possible la seva construcció.

El treball pot ser interessant per conèixer una mica més de prop el procés de
construcció, el funcionament, el finançament,... i adonar-nos que la construcció d’un
instrument com aquest no és gens senzilla i amaga molts més secrets dels que podem
observar a simple vista.

Així doncs, per realitzar aquesta tasca, he extret informació de llibres especialitzats,
plànols i documents dels mateixos orgueners, he presenciat i documentat actes que
s’han dut a terme en llarg del procés i he realitzat visites i entrevistes al taller on s’ha
realitzat la construcció de l’orgue.

Gràcies al seu constructor, Gerhard Grenzing, que ens ha obert les portes de les seves
instal·lacions, he pogut fer un treball de camp molt ampli, visitant els espais de
construcció, disseny, sonorització i documentant-ne el procés tant per escrit com per
audiovisual.

En el següent treball s’introduirà, en primer lloc, l'instrument com a tal i en veurem, de
forma molt breu, el seu recorregut històric i el seu funcionament.
En segon lloc, ja centrats en l’orgue de l’església de St. Joan de Valls, en veurem els
seus antecedents històrics.
I en tercer lloc, detallarem el procés que s’ha dut a terme per construir el nou orgue i
les característiques d’aquest.

El treball està complementat d’un annex i d’un documental de 30 minuts on s’explica el
procés de construcció de l’instrument, amb imatges inèdites gravades al mateix taller.

1. L’ORGUE
1.1. Què és un orgue?
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L'orgue és un instrument musical que produeix el so gràcies a l'aire que passa per uns
tubs. L'organista (l’intèrpret) obre el pas de l’aire a aquests a través d’un teclat adherit
a un sistema mecànic  .
Des del punt de vista acústic és un instrument de vent, ja que el so és produït
mitjançant la vibració de l’aire a l’interior dels seus nombrosos tubs.
L’orgue és un instrument múltiple i complex, ja que presenta molts tipus de registres i
jocs sonors.

1.2. Breu recorregut històric
1.2.1 Introducció: L’orgue a Catalunya

A Catalunya l’orgue apareix quan ja feia més d’onze segles de l'existència d’aquest.
El seu origen es troba al s.III a.C. a Grècia, en plena etapa hel·lenística.
Durant els vint-i-dos segles que l’han succeït posteriorment, l’orgue ha anat patint
transformacions, tant tècniques com simbòliques, gaudint de moments estel·lars però
també de decadència al llarg de la seva història.

1.2.2. Els primers passos de l’orgue a la història

L’any 246 a.C. , a Alexandria, un enginyer anomenat
Ctesíbios crea el considerat primer orgue de la història,
invent que denomina “hidraulos” (aulos1 que funciona amb
aigua ).

Funcionava amb un sistema de receptacles plens d'aigua
per mantenir constant la pressió de l'aire, que feia que
sonessin els “tubs”.

Amb la creació d’aquest nou instrument neixen també
diversos oficis: el constructor, anomenat “orguener”,
l'intèrpret, anomenat “organista” i el manxaire, que tindrà
la funció d’accionar una bomba de pistó, la qual dirigeix
l’aire aspirat a un dipòsit metàl·lic ple d’aigua. El líquid
desplaçat per l’aire manté aquest sota pressió, que
s’allibera i fa sonar el tub quan l’organista prem una tecla,
d’aquí la importància d’aquest càrrec.
1.2.3. L’orgue a l’Imperi Romà

L’orgue entra a l’Imperi Romà a mitjans del s I a.C., concretament l’any 67, quan
l’emperador Neró protagonitza la presentació d’un orgue.

A partir d’aquell moment l'instrument es popularitza sobretot en els jocs de l’amfiteatre.
Trobem medalles commemoratives amb la forma d’aquest instrument a la part del
revés i inclús làmpades d’oli amb la seva forma.

1 L’aulos era un instrument de vent grec, fabricat amb canya, compost de dos tubs i una inxa. Ctesíbios
anomena així el seu instrument perquè els tubs d’aquest tindran un sistema per produïr so semblant al de
l’aulos, on també hi intervé l’aigua (hydor).
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Al s.II d.C s’esmenta per primera vegada “l’organum pneumaticum”, que és el primer
orgue proveït d’una manxa d’aire. Aquesta substitueix el complex sistema per generar i
emmagatzemar l’aire de l’orgue hidràulic. Degut a que ara l’aigua ja no degrada
l’instrument, se’n conserven alguns exemplars. El més antic data de l’any 228 d.C. i es
va trobar a Aquincum, una colònia romana de l’actual Hongria.

Al s.III molts emperadors sentien entusiasme cap a aquest instrument, però
començarà a caure en una forta decadència igual que l’Imperi Romà d’Occident.
Els cristians i els pobles bàrbars, a diferència dels Romans que havien conservat
l’herència dels grecs, faran que s'esvaeixi per complet el seu rastre.
Malgrat tot, sobreviurà a l’Imperi Romà d’Orient.

1.2.4. L’orgue que preval a Orient

Constantinoble i el seu Imperi Bizantí mantindran viva la tradició grega i romana,
l’orgue serà un instrument de gran prestigi i servirà com a exhibició del poder reial. En
aquest període gairebé no s’alteren els mecanismes, perquè es pretén conservar la
seva raresa, només s’enriqueixen els seus materials i mecanismes estètics.
A l'església, de moment, en contraposició a la imatge religiosa actual que tenim de
l’instrument, és molt rebutjat.

També des de Síria, l’orgue arriba als països islàmics. Els àrabs sí que es manifesten
innovadors amb la creació d’un orgue que permet expandir el seu so fins a 88 km de
distància i que s’utilitzava amb finalitats militars.

Durant els segles VI,VII i VIII l’orgue es manté a Orient i a la riba sud de la conca
mediterrània. A Occident, en canvi, no es tornarà a trobar fins al 757, en una ofrena de
Constantí V a Pipí I el Breu.

L’any 826 l’orguener Georgius reconstrueix un orgue a la manera dels grecs i els
religiosos interessats per aquest artefacte el comencen a introduir a l'església.
Una altra via de reintroducció la duu a terme Gerbert d’Orlhac, el futur papa Silvestre
II. Amb els seus coneixements d’orgueneria, reconstrueix també un orgue.

A Catalunya, en trobem la seva primera aparició l’any 888, a l’església parroquial de
St. Andreu de Tona.
La segona cita és del 972 i es localitza a l’església del monestir de St. Benet de Bages.

Les dimensions d’aquests orgues no són, ni de lluny, les monumentals que coneixem
avui en dia. Però poder establir un lloc fixe a l'instrument és el que fa que es comenci a
engrandir, convivint encara, amb “l’orgue portatiu”, més petit i transportable.
Aquest, compta amb dos variants: el portatiu (de mides més petites) i el positiu (de
mides més grans).
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Al s.XIV es constata a Catalunya una tradició que perviurà fins a finals del s.XVIII., les
nissagues d’orgueners.

1.2.5. L’orgue en transformació: Cap a l’humanisme i l’actualitat.

L’orgue es converteix en un continu banc de proves i evolució amb la seva
popularització als segles XIII, XIV, XV i XVI, que culminarà amb la creació i establiment
del model d’orgue que avui en dia coneixem com a “orgue clàssic”.

Amb l'humanisme2 i el seu retorn a les arts clàssiques, l’evolució i desenvolupament de
l’orgue deixa de ser unidireccional, cada territori crearà i usarà el seu propi model
d’orgue i la seva escola. Cadascuna amb un so, textura i estètica diferent.
Comencen a aparèixer conceptes com “l’orgue anglès”, “l’orgue italià”, etc.

L’orgue que trobem a Catalunya és l'orgue que s’ha configurat a la corona
catalanoaragonesa.
Al darrer quart del segle XVI i primer del XVII al Regne d’Aragó apareixerà “l’orgue
castellà”. Els Països Catalans en canvi, continuaran units per crear el model de
“l’orgue català”3.

1.2.6. L’orgue barroc

En el barroc trobem l’època d’or de l’orgue. La seva història comença amb la reforma i
la contrareforma dels segles XVI i XVII, que van suposar grans canvis en molts àmbits
artístics i van donar protagonisme i importància a l’instrument.
Van contribuir a aquest fet grans compositors com Bach, Purcell, Händel, Pachelbel,
Buxtehude, Frescobaldi, etc.

Es va escriure molta música per orgue, i cinc països destaquen per un estil dominant:
França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Anglaterra. Aquests països van perfeccionar i
transformar l’orgue en el magnífic instrument que coneixem avui en dia.

L’orgue és nacionalitza: cada país té el seu orgue barroc característic, i escoltant-ne la
seva música i veient la seva estètica, és possible identificar de quin país prové, i per
quina classe d'instrument va ser escrita. Aquests en són els principals amb les seves
característiques més rellevants:

3 Vegeu pàg. 8

2 L’humanisme va ser un moviment de renovació cultural que va sorgir a Itàlia al segle XIV i expandit per
Europa durant els segles XV i XVI.
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1.2.7. Classicisme i romanticisme

Després de l'època barroca i de la mort dels grans compositors del període entre 1706
i 1750, l’orgue entra en decadència.

En el període clàssic, Mozart i Haydn només componen algunes sonates, fantasies i
concerts per a orgue.

Beethoven, per la seva banda, el va fer servir en la seva gran Missa Solemnis.

En el romanticisme, segueix sent rebutjat pels grans compositors, a excepció d'alguns
com Mendelssohn, Anton Bruckner, Brahms, Jesús Guridi o Franck.

1.2.8. L’orgue al segle XX

Tot i la situació decadent, els organistes i compositors belgues César Franck i
Jacques-Nicolas Lemmens recuperen les obres de Bach a finals del romanticisme i
fan reviure l'orgue, el que porta a una edat de plata amb els seus deixebles francesos
Alexandre Guilmant i Charles-Marie Widor.

Les seves sonates i simfonies són obres que exploten les enormes possibilitats del
gran orgue romàntic, aconseguides gràcies a l'orguener Aristide Cavaillé Coll.

Al segle XX l'orgue es recupera i aconsegueix arribar al seu màxim potencial amb les
riques i complexes obres d'Olivier Messiaen, els concerts d'orgue de Francis Poulenc, i
les peces de Marcel Dupré.

A Espanya i Catalunya, reprèn una mica el protagonisme que havia tingut
anteriorment, però aquest és veu afectat per un fet que suposarà una gran pèrdua en
la figura de l’instrument: La Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Desgraciadament,
moltes esglésies són incendiades juntament amb l’orgue propi.

1.2.9. L’orgue modern

Després de tot aquest recorregut històric ens trobem en l’actualitat. L’orgue, juntament
amb corrents artístiques com les avantguardes, ha arribat a tenir una gran diversitat
sonora, estructural i tècnica.
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Ha transcendit la seva funció sacra i de música culta, i ha esdevingut un instrument
amb unes sonoritats que podem sentir en pel·lícules, videojocs i concerts de música
molt diversa com pot ser el pop, el jazz, etc.

Tot i que s’està intentant recuperar el seu prestigi, l’orgue encara segueix essent un
instrument desconegut i arraconat a les esglésies per a una gran part de la societat.

1.3. Estructura i funcionament d’un orgue

L’orgue consta de dues grans parts: la consola i la caixa.
1.3.1. La consola

La consola és, podríem dir, la taula de comandaments de l’organista, on executa els
moviments que es transmeten a la caixa per tal de produir el so.

Aquesta consola pot estar unida amb la façana de la caixa de l’orgue o pot estar
estructurada com un moble independent, depenent llavors, per arribar a transmetre el
moviment a la caixa, i per tant produïr el so, d’un sistema pneumàtic o elèctric.

Els elements més importants que hi trobem són:

-El teclat manual: És un conjunt de tecles
ordenades mitjançant les quals l’intèrpret dona
pas a l’obertura de certs tubs per produir el so.
El número i la seva distribució varien segons el
model i l’orguener, podent trobar tan orgues
d’un sol teclat com de set.
Els diferents teclats tenen per finalitat conferir
els diferents plans sonors en l’instrument. Es
diferencien, a banda de la duresa, la tessitura,
..., per la seva ubicació, ja que els tubs de
l’orgue corresponents a cada teclat es
col·loquen a un nivell o pis diferent.

-El pedal: el pedal o pedalier és un teclat pels
peus. Generalment té com a finalitat realitzar
la veu més greu o baix ( com si fossin els
contrabaixos de l’orquestra ) o bé executar
una melodia solista.

Pot estar col·locat de dues maneres: en
posició paral·lela o radial ( pla respecte al
paviment ) o còncava (una mica més enfonsat
per la part central).
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-Els registres: Els registres són uns tiradors de fusta
que es situen als costats del teclat o bé unes plaques
basculants petites generalment situades a sobre del
teclat. Quan s’accionen un o més registres, es
selecciona quin tipus de tubs sonaran al prémer el
teclat. Per tant, és una tria del timbre i la tessitura que
produirà l’instrument.

Cada registre està marcat amb un nom i un número4,
que ens indiquen quina característica i tessitura té.
Jugant amb aquests factors i amb el tipus de so que es
busca, l’organista escull la combinació de registres
adequada per a cada peça o fragment de peça.

1.3.2. La caixa
 
La caixa o cos de l’orgue, és l’espai on es troben els mecanismes i elements destinats
a produir el so a partir del moviment que “s’ha enviat” a través dels controls mecànics
del recinte que hem vist en l’apartat anterior. És on es troben també, i no menys
importants, els elements decoratius de l’instrument.

Els elements més importants que hi trobem són:

-Els tubs: Els tub és l’element més important de
l’instrument, ja que és l’encarregat de produir el
so. Funciona a través de l’aire, que entra a
pressió i vibra.

Per entendre aquest concepte ens podem fer la
imatge del sistema que té una flauta dolça. Al
cap i a la fi, la manera que tenen els dos
instruments per produir el so és el mateix, tret de
la font de la que prové l’aire.

Els tubs de l’orgue, però, es distingeixen de la
flauta i d’altres instruments de vent per dos
motius:

-El primer és que cada tub de l’orgue només pot
produir un sol so. Per tant, l’instrument ha de
tenir tants tubs com notes al teclat, a diferència
de la flauta per exemple, però també d’altres
instruments de vent, que disposen de forats,

4 Vegeu l’apartat “2.3 Característiques sonores”
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pistons o altres mecanismes per produir diferents notes amb un sol cilindre.
   -El segon és que els tubs canten (sonen) sempre amb la mateixa intensitat, ja que
reben sempre la mateixa quantitat d’aire a causa del seu sistema de manxes o d’un
compressor.

Hi ha diferents tipus de tubs segons el material de
fabricació (metàl·lics o de fusta) i la seva forma (cilíndrica,
quadrada...). També segons la manera que tenen de posar
l’aire en vibració, essent labials o de llengüeta.

El número i la forma de l’obertura dels tubs, la seva
longitud relativa (que com veurem es medeix en peus) i la
“mensura” (l’amplitud del tub), són també factors
determinants, els quals ens proporcionaran una diversitat
de timbres i volums.

Es classifiquen, doncs, en diferents jocs, que veurem a
continuació:

-Tubs labials:

- Jocs de fons (constitueixen la base sonora de
l’orgue), n’hi ha de dos tipus:

- Jocs de fons de tub obert:
Dins d’aquest grup trobem els “principals”, són els jocs més importants,
amb un so clar, potent i brillant.
També trobem les “Flautes”, que es classifiquen en flautes de so pur i
flautes de so octaviant. Les primeres amb una sonoritat dolça i
voluminosa, les segones tenen un so en el qual es percep els sons
harmònics sense alterar la seva nota fonamental.
La mensura d’aquests tubs és més ampla en relació amb els principals.
L’últim subgrup de tubs labials , amb una mensura estreta, és el de les
“veus d’arc”, amb una sonoritat similar a la dels instruments de corda
fregada. Dins d’aquest grup hi trobem les “Gambes”, el “Salicional”, els
“Jocs aflautats estrets” i els ”Jocs ondulants”.

- Jocs de fons de tub tapat i semitapat (anomenats així pel seu extrem
superior tapat amb una tapa o “barret”).

- Jocs de Mutació. Són aquells jocs que en comptes de produir el so assenyalat
per la tecla, sonen en un altre to, és a dir, que “canvien la nota”, harmònic de la
nota de la tecla (12ª, 17ª, 19ª...). S’utilitzen sempre combinats amb almenys un
registre que doni la nota fonamental.
Les “mixtures” o “plens” i el “cimbalet” confereixen a l’orgue esplendor, claredat
i presència.
Els “nazards” , “larigot”, “ corneta”... hi aporten un caràcter nassal i distintiu
adequat per a una melodia solista.

-Tubs de llengüeta:

- Jocs bàsics (els jocs de llengüeta més importants i usuals, tenen una sonoritat
forta, potent i de gran riquesa tímbrica).
Dins d’aquest grup trobem la “Bombarda”, “Trompeta” i “Clarí”.
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- Jocs especials (jocs especials que pretenen adaptar a l’orgue instruments de
vent antics i clàssics i són de llengüeta lliure). Es classifiquen en 3 grups:

- Amb ressonador cònic:
Alguns són el “Fagot”, “Oboè” i “Corn anglès”

- Amb ressonador cilíndric:
Alguns són el “Cromorn”, “Clarinet” i “Cornamusa”

- Amb ressonador petit:
Alguns són les “Regalies” i la “Veu humana”

-El secret: El secret, també anomenat caixa de
distribució, és una caixa de fusta rectangular i
de poca alçada. 
A la cara superior del secret hi trobem fileres de
forats on es col·loquen  els tubs.
Cada teclat i pedal té un secret propi.

En el secret hi convergeixen totes les tecles,
pedals, registres i conductes de vent. Perquè es
produeixi l’entrada d’aire en un tub cal l’acció
conjunta del teclat i dels registres (que faciliten
el pas de l’aire als tubs segons es trobin oberts
o tancats).

-La tracció: La tracció és el mitjà de comunicació entre la
consola i els secrets. Transmet els moviments que duu a
terme l’organista sobre les tecles fins a les vàlvules del
secret.

S’usen tres sistemes de transmissió: la tracció mecànica, la
pneumàtica i l’elèctrica.

   -La tracció mecànica: És la més fiable i duradora a l’hora
de construir orgues, i es considera la més idònia a les
exigències musicals de la interpretació organística en la
literatura musical barroca.
Funciona per mitjà d’unes varilles molt fines de fusta, que al
moure les tecles pugen i baixen i, connectades a altres
mecanismes de transmissió, obren o tanquen les vàlvules
del tub.

   -La tracció pneumàtica: Va ser un sistema molt usat
sobretot durant el període romàntic de la música, però avui
en dia ja no s’utilitza.
Funcionava a través d’uns tubs de plom estrets
plens d’aire. Se situava una càmera d’aire a
pressió amb una vàlvula per cada tecla i al baixar o
pujar, s’obria la seva corresponent vàlvula i
penetrava aire dins el tub de plom .

13



Aquest, que connectava amb el secret, obria la vàlvula del tub a través de l’aire a
pressió que arribava.

   -La tracció elèctrica: És un sistema utilitzat quan hi ha una gran distància entre la
consola i la caixa.
Funciona per mitjà d’un electroimant amb el qual es
genera un moviment d'algun element de ferro que
estira els elements mòbils de transmissió, com les
vàlvules dels tubs o les corredores dels secrets.
-La manxa: L’orgue sona per mitjà de l’aire que entra a pressió als tubs. Per això s’usa
la manxa, que és un aparell que recull aquest aire, el comprimeix i l’insufla als tubs a
través del secret.

Antigament els orgues tenien unes manxes molt semblants a les
que utilitzaven els ferrers. Aquest sistema va evolucionant fins a
arribar al d’avui en dia, donant com a resultat la “manxa de
reserva”.

Amb l’arribada de la revolució industrial, l’acció del manxaire es va
substituir per una turbina d’acció centrífuga moguda per un motor.

Aquest aire produït i emmagatzemat en unes manxes de reserva
passa al secret a través d’uns tubs de de fusta quadrats anomenats
“portavents”.

Damunt de les manxes s’hi col·loquen uns pesos per regular la
pressió de l’aire, ja que s’ha de mantenir sempre
constant. Es poden emplenar diferents quantitats d’aire,
dotant a l’instrument de poder sonar a diferents volums,
però sempre constants. 

-La façana: La façana és la part situada en el lloc més visible de l’instrument, a la part
frontal de la caixa i la consola. És, per tant, la part decorativa.

Els tubs de l’orgue són distribuïts, entre d’altres causes, de manera que formin part
d’aquesta decoració. Hi acostumem a trobar els tubs del registre Flautat o Principal del
teclat i del pedal , col·locats en vertical, mentre que els jocs de llengüeta que
conformen la batalla, es col·loquen horitzontals a la façana. Inclús de vegades els tubs
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que podem observar a la façana són purament ornamentals (anomenats canonges) i
no sonen.

L’ordre de col·locació i figures que poden fer són,
després del so, el que fan característic un orgue.

L’ornamentació de la façana va canviant al llarg
dels temps, en relació a la època en la que ens
trobem i el seus moviments artístics. En general,
però, aquesta ornamentació es fa al servei de la
disposició dels tubs, ja que es prefereix que siguin
aquests els que embelleixin l’aspecte de l’orgue.

2. L’ANTIC ORGUE DE L’ESGLÉSIA DE ST. JOAN DE
VALLS

La construcció d’un orgue a Valls va més enllà del fet musical, comporta un fet social,
de tradició, continuïtat i identitat.

Per aquest motiu no podem parlar del nou orgue sense veure’n els seus antecedents,
que no van ser, per a res, menys importants.

2.1. L’església de St. Joan

Dins del conjunt monumental i artístic que ha conservat la ciutat de Valls, destaca
l’església parroquial de Sant Joan Baptista, un dels seus principals símbols,
posseïdora del campanar més alt de Catalunya i, com veurem en els següents
apartats, de diferents orgues al llarg del temps.
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Tal com ens observa en Jordi París, director del museu de Valls, l’excepcionalitat no és
que ara es construeixi un orgue a Valls, sinó que precisament no n’hi hagi, ja que, a
excepció dels darrers 80 anys, sempre hi ha hagut orgue en aquesta església.

L’origen d’aquest temple es remunta a l’any 1194. En quant a l’orgue, tenim tres
notícies que ens demostren la seva la presència des de temps antics:

-La primera data de l’any 1357, quan la municipalitat de la ciutat ja havia encarregat
un orgue a un mestre francès anomenat Gilet, un personatge que desconeixem.

La informació es troba registrada en un dels llibres del fons municipal de Valls, i es
detalla el cost dels materials que es van comprar per a la seva fabricació i els
components que es van utilitzar, juntament amb el sou de l’orguener, però no ens dona
cap informació sobre les seves característiques

-La segona data de l’any 1502: descobrim un nou instrument fet pels mestres Pere
Amill i Gabriel5, sense cap més informació.

Amb aquesta nova adquisició, la municipalitat es planteja el 7 d’abril buscar un músic
que el faci sonar.

-La tercera data és de l’any 1528, aquest cop brindada per l’hemeroteca, i diu: “havia
una orga, que després fou trasladada a la Iglesia nova com les campanes y objectes
del culto que posseïa”

És a l’agost de 1553 quan, amb el creixement de la població, sorgiran les primeres
propostes de les autoritats vallenques sobre substituir l’antiga parròquia per una gran
església, i al setembre de 1562 l’Arquebisbe de Tarragona ordena l’inici de les obres.

S’ignora el destí de l’orgue abans present en l’antiga església.

No es coneix la data exacta d’acabament de l’església, però trobem que l’1 de febrer
de 1583 es van generar unes despeses produïdes per la seva visura6.

A partir d’aquest moment, l’església es comença a decorar amb retaules a les capelles
i quatre anys més tard començarà la gestió pel protagonista d’aquest treball: l’orgue de
l’església de St. Joan de Valls.

2.2. El nou orgue

Mentre s’utilitzava com a solució provisional l’antic orgue de l’església enderrocada, es
planteja la construcció d’un nou orgue.

6 Diligència d’inspecció ocular que actualment el codi civil vigent a l’estat espanyol assenyala amb els
noms de vista ocular, reconeixement i inspecció personal del jutge.

5 Desconeixem si l’exemplar que va construir primerament Gilet l’any 1357 va arribar fins l’any 1502 o si

ja s’havia substituït abans per un altre exemplar.
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Els mestres que l’elaboraran són: En la fusteria i escultura del moble, Sebastià
Figuerola. Per les grans portes, bastiments o sarges que tancaran la façana de l’orgue,
el pintor Lluís Martínez . I l’instrument musical pròpiament dit, Josep Bordons
juntament amb Salvador Estrada.

No se sap perquè els regidors van recórrer a aquests dos mestres, probablement per
la proximitat geogràfica, ja que un dels orgues que havien elaborat junts aquests
mestres orgueners va ser l’orgue de la catedral de Tarragona.

El setembre de 1588, amb Sebastià Figuerola allotjat ja a Valls, es pren la decisió de
situar l’orgue a la part alta de la quarta capella lateral del costat de l’Epístola, en
voladís.

Paral·lelament, s’escull també el model: l’exemplar construït l’any 1570 a Santa Maria
de Vilafranca del Penedès.7

El 15 de maig de 15908 Josep Bordons s’instal·la a Valls per acabar i muntar l’orgue a
l’església, que ja comptava amb totes les peces separades que s’havien fabricat al
taller de Barcelona.

El dia de Nadal de 1590, s’estrena l’orgue davant de tota la ciutadania, amb Josep
Bordons mateix interpretant diverses peces.

Però, tot i que ja s’ha estrenat i sona, l’orgue encara no està complet, sobretot en
l’àmbit decoratiu.

El 18 de febrer de 1591 s’acaba la decoració escultòrica de la façana: una
representació del Baptisme de Jesús al riu Jordà, amb una figura del Crist i una altra
de Sant Joan. També s’afegeixen altres ornaments que veiem a la fotografia, com els
àngels que toquen les trompetes.

L’11 d’octubre de 1595 Lluís Martínez acaba les portes9 que tancarien la façana de
l’orgue, on s’hi recrea, com era habitual, escenes de l’Anunciació de la Mare de Déu (a
les cares exteriors, quan estan tancades), i del Naixement (a l’interior esquerra) i de la
Resurrecció del Senyor (a l’interior dreta).
A Valls, la cadireta10 incloïa una cortina enrotllable amb el dibuix dels tubs que tapava.

10 Una de les parts de la caixa de l’orgue situada darrera del banc de l’organista, també anomenada orgue
menor. En la foto la veiem a sota de tot, sobresortint de l’instrument, amb uns àngels que toquen les
trompetes.

9 Les portes són un element que s’icloïa a alguns orgues per tal d’evitar que la pols penetrés a l’interior de
l’instrument, molt sovint decorades amb pintures de caire religiós.

8 Trobem una llacuna informativa d’un any en els documents, possiblement pels brots de pesta que està
patint la ciutat.

7 Vegeu l’apartat 2.3.
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2.3 Característiques
sonores

A l’escollir l’orgue de Santa Maria de Vilafranca del Penedès com a model de
referència per la construcció del de St. Joan, veiem que comparteixen la decoració,
cada un amb les seves variants.

Aquesta similitud també succeeix amb les característiques tècniques i fòniques, fet que
ens permet saber les de l’orgue de Valls, ja que dissortadament, l’acord de construcció
de l’orgue de Valls redactada entre els orgueners i el Comú, i on s’hi especifiquen les
seves singularitats, no s’ha pogut trobar.

Per aquest motiu, a continuació veurem una taula amb les característiques sonores de
l’orgue de Vilafranca, imaginant que l’orgue de Valls en devia tenir unes de molt
semblants:

ORGUE DE SANTA MARIA, VILAFRANCA DEL PENEDÈS (1570)

ORGUE MAJOR:
(no s’indica l’àmbit11 del

teclat)

-Flautat de la cara de 14
pams
-Fusta de 14 pams

CADIRETA10:
(no s’indica l’àmbit11 del

teclat)

-Fusta de 14 pams
-Flautat de 7 pams
-Quinzena

CONTRES DE PEDAL:
(7 notes)

-Fusta de 28 pams

11 Tamany del teclat, quantitat de tecles, per tant quantitat de notes que abasta.
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-Octava de 7 pams
-Dotzena grossa
-Nasard dotzena grossa
-Quinzena Flauctets
-Alemanya grossa
-Alemanya
-Cimbalet III

-Flauctets
-Tercereta [= dissetena]
-Octaveta [= vint-i-dosena]
-Nasard
-Cimbalet II

*INTERPRETACIÓ DE LA TAULA

Tot hi que en l’anterior apartat hem vist el funcionament d’un orgue i les seves parts,
crec que és necessària una interpretació de la taula per aquells que no coneixen del
tot aquest camp.

En la taula podem observar 3 columnes, cada columna és una zona de l’orgue amb els
conjunts de tubs, és a dir els registres, que se’ns indiquen.

A cada nom de registre (per exemple “Flautat”), s’hi indica també la mida del tub amb
la nota do més greu del teclat, per tant la tessitura, octava12,  en la que es troba (en
aquest cas 14 pams13, la tessitura estàndard, la que sonaria naturalment en el teclat).

2.4 El manteniment de l’orgue

El 28 de setembre de
1596, sis anys després
d’inaugurar-se, l’orgue
es troba en un estat
deplorable.

El Consell decideix
contractar a Pere
Bordons per adobar-lo i
afinar-lo.

13 Aquesta mida és una adaptació que es donava a la Península Ibèrica dels peus, característica del Barroc
ibèric. En la majoria d’orgues, els registres estan marcats amb un número de peus per saber la seva
tessitura:

8’ (la ‘ significa peus) és la tessitura natural del teclat = 14 pams a Espanya, en algunes regions 13
4’ és la octava de l’anterior = 7 pams a Espanya
2’ és la quinzena del primer = (s’indica ja com a quinzena)
2 2/3’ és la dotzena del primer = (s’indica ja com a dotzena)
16’ és una octava menys que la primera= 28 pams a Espanya, en algunes regions 26

12 La octava és l’interval de vuit graus entre dos notes musicals. Per exemple: do-re-mi-fa-sol-la-si-do (de
do a do)
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A partir d’ara veurem que aquestes intervencions de manteniment seran constants.

El 22 de juny de 1657 (després de les visites d’anys anteriors de l’arquebisbe Joan de
Montcada i de l’arquebisbe Juan de Hoces, que manen arreglar l’orgue) el Consell
decideix demanar els serveis del pare Eline, ja que havia fet el mateix amb l’orgue de
Tarragona i ha estat recomanat.

Després d’aquesta intervenció, amb el pas dels anys l’instrument es continua
deteriorant.

L’any 1678 entra un nou organista a Sant Joan, Mn. Francesc Torres. Amb l’entrada
d’aquest, es torna a constatar el mal estat de l’orgue.

El 19 d’octubre de 1678, aprofitant que un orguener passa per la ciutat, el contracten i
adoben, ajusten i afinen l’orgue. Veient que ha fet un bon treball, aprofiten també per
afegir-hi tres registres nous. Es desconeix la seva identitat.

L’orgue, igual que altres mobles i elements grans de l’església necessita també una
neteja de la pols.

Consta una proposta al 22 d’abril de 1681 i  l’1 de juny de 1687.

El 23 de maig de 1688 es torna a plantejar adobar, afinar i netejar l’instrument, ho fa
un orguener també anònim.

El 2 de juliol de 1691, Salvador Domingo torna a netejar l’església i la façana de
l’orgue.

En quant als organistes que el feien sonar, Mn. Francesc Torres ha de plegar al 1713,
a causa de trobar-se en una estat inhàbil. L’11 de juny fan la proposta de contractar a
Mn. Francesc Gavaldà, que no sabem si va acceptar o no.

Posteriorment, el 20 de març de 1714 és contractat Mn. Francesc Hordeix com a nou
organista.

2.5 La reforma

Des de la seva inauguració, com ja hem vist, s’havien anat fent petites restauracions i
neteja, però després de cent setanta-cinc anys, l’orgue es troba en molt mal estat.
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S’aconsella reconstruir-lo per complet, seguint les directrius de l’orgueneria moderna.
Aquesta important reforma la farà el mestre  Lluís Scherrer14

El seu treball, que va durar deu mesos, va consistir en reconstruir totalment l’interior de
l’orgue, creant un exemplar totalment nou però conservant el moble.

Scherrer va transformar l’orgue de Valls en un dels millor de Catalunya.

2.5.1 Les noves característiques sonores

A diferència de l’orgue estrenat el 1590, en aquest cas si que tenim documents on es
descriuen les seves característiques.

Era un instrument gran, de tres teclats i contres de pedal, i amb la presència de totes
les famílies de tubs: principals, flautes i llengüeteria.

A continuació veurem una taula com la de l’orgue anterior elaborada a partir dos
manuscrits coincidents dipositats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, redactats per
Scherrer:

DESCRIPCIÓ DE L’ORGUE DE SANT JOAN DE VALLS
(PER L.SCHERRER, 1766)

ORGUE MAJOR :
(50 notes)

-Flautat bordó de 28 palms (50 tubs)
-Flautat bordó de 14 palms (50 tubs)
-Flautat octava de 7 palms (50 tubs)
-Dotzena (50 tubs)
-Nasard dotzena (50 tubs)
-Quinzena II (100 tubs)
-Nasard quinzena (50 tubs)
-Nasard dissetena (50 tubs)
-Corona IV (200 tubs)
-Alemanya IV (200 tubs)
-Fornitura III (150 tubs)
-Cimbalet III (150 tubs)
-Corneta Magna VII (189 tubs)
-Trompeta Magna de 28 palms (27 tubs)
-Trompeta Real de 14 pams (50 tubs)
-Clarins (50 tubs)
-Clarins de Campanya (27 tubs)

CADIRETA:
(50 notes)

-Flautat bordó de 14 palms (50 tubs)
-Cara de 7 palms (50 tubs)
-Nasard dotzena (50 tubs)
-Quinzena (50 tubs)
-Larigot o nasard (50 tubs)
-Fornitura IV (200 tubs)
-Cimbalet III (150 tubs)
-Tolosana IV (108 tubs)
-Flauta travessera (27 tubs)
- Cromorn o baixons/oboès (50 tubs)
-Gaita (4 tubs)

14 Aquest Mestre orguener va ser una important figura en el món de l’orgueneria catalana a la segona
meitat del s.XVIII. Juntament amb Joan Pere Cavaillé, van modernitzar les característiques fòniques de
molts orgues europeus.
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ECOS:
(27 notes)

-Flautat de 14 palms  (27 tubs)
-Corneta V  (135 tubs)
-Trompetes o violins (27 tubs)

CONTRES DEL PEDAL:
(11 notes)

-Fusta de 28 palms (11 tubs)
-Fusta de 14 palms (11 tubs)
-Bombarda de 28 palms (11 tubs)
-Trompeta Real de 14 palms (11 tubs)

El 8 de novembre de 1830 es finalitza aquesta restauració, que el converteix en un
dels millors orgues catalans.

2.6 Reformes i canvis d’organista

Després de l’estrena del nou orgue tornem a tenir un buit documental. Se sap, però,
que durant aquest temps hi ha canvis en els organistes, oposicions i un nou règim
d’ordenacions que havien de complir.

L’orgue també experimenta petites reparacions de les quals no en tenim gaire
constància, ja que al ser molt mínimes el mestre ja no les reflectia al llibre d’actes.

L’any 1846 es fa una segona recomposició a l’instrument, que coincideix amb
l’arribada de l’organista Mn. Antoni Mestres, que exercirà 40 anys.

L’any 1850 l’instrument torna a restaurar-se pels mestres manresans Joan Pau i
Salvador Obradors. L’any 1853 un temporal causa d’anys a l’instrument i és reparat
per Vicenç Domènec.

El 26 d’abril de 1886 mor Mn. Antoni Mestres, es convoquen oposicions i el guanyador
de la plaça és Mn Josep Vidal i Sardà.

Entre els anys 1889 i 1890 es contracta a l’orguener italià Juan Florenzano per fer una
altra reforma a l’orgue. Tenim un buit documental de 30 anys pel que fa el seu
manteniment, pel que devia ser molt escàs i la reforma molt necessària.

En aquest cas tampoc tenim quasi documentació de la reforma, només es menciona
l’aplicació d’un registre típic de l’època, el de “les veus celestes”.

El 17 de febrer de 1905 mor Mn Josep Vidal i Sardà, i es tornen a fer oposicions. El
jurat considera guanyador a Mn Antoni Tomàs i Homs i a Mn Leonard Franch i Mora, el
que genera una confrontació  entre els responsables municipals i eclesials sobre qui
hauria de fer la tria.
Després que les dues bandes donin suport a un organista diferent, es convoca un Ple
a l’Ajuntament on Mn Leonard Franch i Mora obté més vots i hi ha un autèntic
creuament d’ofensives entre regidors. Després d’això la documentació ja no ens revela
res més.

El desembre de 1907 l’orgue necessitarà una nova inspecció, aquest cop a càrrec de
Vicent Arbona.

22



L’any 1929 Mn Tomàs oposita i guanya la plaça de mestre de capella de la Catedral de
Tarragona, oberta per la renúncia de Mn Francesc, l’antic mestre.
Per tant, renuncia a l’organistia de Sant Joan de Valls, i l’11 de gener de 1930 es
tornen a fer oposicions. Aquestes es suspenen per problemes del jurat entre l’església
i l’ajuntament com havia passat en les anteriors, i Mn. Josué Roig i Pasalaigua ocupa
la plaça davant aquesta situació.

2.7 La reforma de les Decennals

Després d’una llacuna informativa de l’estat de l’orgue del 1907 al 1930, tornem a
trobar notícies de l’orgue.

S’estan fent els preparatius per les festes de les Decennals15, i l’orgue necessita estar
en condicions. Es promouen donatius per subvencionar les reparacions, que efectuarà
Pau Xuclà i Camprubí.

Aquest treball es fa d'octubre de 1930 i  fins a finals de juny de 1931, amb
endarreriments i forts alts-i-baixos econòmics.

Xuclà va presentar diversos pressupostos que no han arribat als nostres dies. Degut a
la situació econòmica, es decideixen pel més assequible, que va consistir en reparar i
renovar parts de l’instrument malmeses pel pas el temps i adherir-hi alguns elements
moderns i avantguardistes.

Amb aquest treball i el que havia fet Juan Florenzano, l’orgue va arribar al s. XX
romantitzat16 i sent un gran instrument capaç d’interpretar la música més
avantguardista provinent més enllà del país.

2.8 La destrucció de l’orgue

El 21 de juliol de 1936 l’orgue, la seva història i el seu so queda reduït a cendres per
sempre. Resta, només, un forat negre al pany de paret del costat de l’Epístola.

I no només l’orgue pateix les conseqüències de columnes d’anarquistes que actuen
contra la religió catòlica i els seus integrants, sinó també una part important del
patrimoni artístic i cultural vallenc, ja que l’edifici i la seva ornamentació també se’n
ressenteix.

16 Amb les característiques del període del romanticisme en la música

15Festes que la ciutat de Valls celebra de caràcter extraordinari, el 2 de febrer un cop cada deu anys (tots
els anys acabats en 1, l’origen del les quals es remunta a un “vot de poble” a la Mare de Déu de la
Candela, signat l’any 1791.
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Acabada la Guerra Civil, l’entitat estatal “Regiones Devastadas” inicia un període de
reconstrucció del país. Es reconstrueixen parts de l’església de St. Joan, però
l’habitacle on hi havia hagut l’orgue es clausura.

El 12 de setembre de 1943 es reconstrueix l’arc de la capella igual que els altres on no
hi havia cap instrument. L’escala d’accés a l’orgue es segella amb una paret de maons
com a fet simbòlic.

Després d’alguns intents que no van tenir gaire recorregut degut als problemes per
finançar un projecte d’aquestes característiques, finalment sorgeix aquest projecte de,
amb data d’acabament prevista per les Decennals del 2021, construir un orgue per la
ciutat de Valls. Una iniciativa per tornar a fer història i demostrar que, tot i els fets
ocorreguts, a l’església de St. Joan de Valls hi ressonarà de nou un orgue.
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3. EL NOU ORGUE DE L’ESGLÉSIA DE ST. JOAN DE
VALLS

L’any 2021, Valls estrenarà un nou orgue a l’església de St. Joan. Aquest fet és i serà
fruit d’un llarg procés tant tècnic, com econòmic i social.
Pensem que un orgue és un instrument de gran envergadura en tots els sentits i porta
implícit en ell un gran factor cultural, un factor d’identitat de la ciutat.

En aquest apartat veurem tot aquest procés, des del sorgiment de la idea fins a les
característiques tècniques que tindrà l’instrument .

3.1. Breu cronologia dels fets

La idea de recuperar l’orgue a l’església ja feia anys que es movia, però no és fins
l’any 2016 que es posa en marxa i dos anys més tard, al 2018, es presenta aquest
projecte al públic, amb data d’estrena pel 2021. Degut a que un procés com aquest
necessita molt de temps, anys, per fer-se possible, crec convenient recopilar en ordre
cronològic els fets que ens han portat al punt on ens trobem.

3.1.1. L’inici d’una nova melodia

(Gener-Juny del 2016)

Com ja hem explicat, la idea de recuperar l’orgue de l’església de St. Joan ja feia
temps que estava ben present a la parròquia i l’ajuntament. És l’any 2016 quan es
decideix fer un pas endavant per fer-ho possible.

Representants de la parròquia, l’ajuntament i les diferents entitats, associacions i
agents culturals i musicals de la ciutat (corals, escoles de música i l’associació Amics
de la Música, etc...), es reuneixen per posar-se d’acord i establir les bases del projecte.

Després d’haver dut a terme algunes reunions més i valorar les condicions, s’envien
unes cartes amb pressupostos i proposta de característiques als tres grans
constructors d’orgues de Catalunya: Albert Blancafort, Joan Carles Castro i Gerhard
Grenzing.

Es pren la decisió d’escollir constructors que estiguin assentats a Catalunya per una
major facilitat i proximitat a l’hora de muntar l’instrument i mantenir contacte, però
també perquè és un orgue, com ja veurem, amb una gran envergadura i tamany.
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(Juny-Novembre del 2016)

Cada orguener presenta el seu projecte17, on descriu les característiques tècniques i
estètiques de l’orgue que proposa, el pressupost, els terminis, etc.

Entre l’estiu i la tardor es fan reunions on s’estudien en profunditat les propostes dels
tres orgueners. Finalment s’escull la proposta de Gerhard Grenzing.

Es crea també una nova entitat, la Comissió ciutadana per la construcció de l’orgue de
l’església de St. Joan de Valls, que serà l’encarregada de portar aquest projecte a
l’àmbit públic.

(Divendres 26 de gener de 2018)

Després d’haver-se posat en marxa el 2016, no és fins al 2018 que es presentarà el
projecte públicament. Es fa l’acte de presentació del projecte de recuperació de l’orgue
de Valls al Teatre Principal.

Aquesta iniciativa és impulsada per una comissió ciutadana formada per entitats,
associacions i agents culturals i musicals (corals, escoles de música i l’associació
Amics de la Música), juntament amb la Parròquia de Sant Joan, la Fundació Ciutat de
Valls i els Vallencs Fora Vila, i el suport de l’Ajuntament i de la Diputació de Tarragona.

L’acte serveix també per iniciar una campanya de finançament de la que parlarem
posteriorment18, on els ciutadans poden col·laborar econòmicament “apadrinant un
tub”, ja que un orgue és un instrument amb un cost molt elevat.

18 Vegeu apartat “3.2 El finançament”

17 Vegeu l’Annex I
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Es presenta també aquella tarda, un vídeo promocional, que es pot veure a l’actual
pàgina web de l’orgue.

Alguns fragments i resum de l’acte també es poden veure al canal de Youtube de Tac
12 i al Facebook de la comissió ciutadana de l’orgue de Valls. Durant aquest es van
explicar algunes de les característiques, la localització, etc, punts que més tard també
veurem en aquest apartat.

3.1.2. Els primers sons

(2 de febrer de 2018)

El dia de la Mare de Déu de la Candela, els artesans que han d’elaborar l’orgue fan
unes proves de so i acústica en acabar la missa. En aquest acte, en realitat més
simbòlic que tècnic, es fan proves amb diferents tubs per tal de veure la sonoritat de la
nau on anirà col·locat l’instrument.

(19 de març de 2018)

La campanya de finançament a través d’apadrinament de tubs està tenint èxit. L’orgue
ja compta amb més de 50 tubs apadrinats (13 de façana i 38 d’interiors, tots ells de
diversos tamanys), el que suposa uns 50.000 euros recaptats en menys de dos
mesos. Això és una 1/5 part de la campanya de mecenatge i apadrinament prevista
per les Decennals, ja que el cost total de l’instrument és de 600.000 euros.

Aquesta xifra és fruit d’apadrinaments per part de particulars, entitats i associacions,
amb imports i fraccionaments adaptats a totes les possibilitats.

Alguns artistes que venen a actuar a la ciutat aprofiten també per col·laborar a la
causa, i durant els següents mesos es fan concerts i altres actuacions per recollir
diners per la construcció de l’orgue.

3.1.3. Un instrument de tots

(11 d’abril de 2018)
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L’Associació Comerç de Valls apadrina un tub, fent una aportació de 1.600 euros. En
aquest mateix acte es presenta la col·laboració entre aquesta associació i la Comissió
ciutadana de l’orgue, sota el lema “Cada moneda compta!”, una campanya de difusió
en la que els comerços, de manera voluntària, col·locaran unes urnes als seus
establiments de manera que els seus clients puguin dipositar-hi aportacions
econòmiques que aniran destinades a la recuperació de l’orgue.

(23 d’abril de 2018)

Aprofitant la festivitat de St. Jordi, quan la ciutat i les parades s’omplen de gent, la
Comissió de l’orgue posa un estand informatiu a la tarda, a la Plaça del Pati, on s’hi
reparteix informació i butlletes per apadrinar algun dels tubs de l’orgue.

Aquesta acció, sota el lema de “Per Sant Jordi, llibre, rosa i tub de l’orgue!”, vol
incentivar l’apadrinament de tubs i fer créixer el llistat de mecenes de l’instrument,

continuant amb l’acollida que ha tingut aquests últims mesos.

(3 de maig 2018)

Es fa una conferència a l’associació de Dones de Valls on s’explica el projecte de
recuperació de l’orgue.

(9 de maig 2018)
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El sistema d’apadrinament per finançar l’instrument segueix tenint èxit. Ja compta amb
més de 80 tubs apadrinats, el que representa més de 100.000 euros. En tres mesos ja
s’ha completat unes 2/5 parts de la campanya, que durarà fins les properes
Decennals, al 2021.

(18 de juny 2018)

Es fa un acte d'entrega de diplomes, a l'església de St. Joan de Valls, als primers
padrins de l'orgue de Valls, en motiu de la Festa Major de Sant Joan. Hi participen prop
de 150 dels més de 180 padrins actuals del nou instrument.

Aquest acte es una manera d’agrair la col·laboració de les persones que han
apadrinat, fent-los-hi entrega d’un diploma i un tub de cartró pedra com a element
simbòlic.
Aquesta entrega la fan mossèn Joan Àguila, el diputat Mateu Montserrat i l'alcalde de
Valls Albert Batet. Cal destacar també la presència de l’antic mossèn de la parròquia,
Josep Bofarull i tots els padrins de fora vila .
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(11 de juliol 2018)

Ja hi ha 145 tubs apadrinats, el que suposa més de 150.000 euros en només sis
mesos. S’han completat 3/5 parts del previst fins a les Decennals 2021.

(16 d’octubre 2018)

La Comissió de l’orgue organitza una activitat a l’església de la Selva del Camp,
anomenada “l’orgue des de dins”.

L’organista Josep Mateu explica als assistents quines són les parts d’un orgue i com
funciona, complementant-ho amb la projecció de material audiovisual que fa les
explicacions més entenedores.

Acaba l’acte amb un breu concert comentat on interpreta peces molt conegudes com
la “Tocata i fuga en re menor” de Johann Sebastian Bach o el “Toc de castells”, que
cada nit de Sant Joan és interpretat a l’església de St. Joan durant la celebració del
ritual de la Nit de Completes.

L’acte té dues finalitats: per una banda educar a l’espectador sobre el món de l’orgue,
perquè conegui que és exactament el que es construirà a l’església de st. Joan. Per
l’altra, poder conèixer els Amics de l’Orgue de la Selva, que també han passat per un
procés similar.
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(18 de desembre 2018)

La Comissió de l’Orgue de Valls presenta una pàgina web, www.orguedevalls.cat, que
compta amb diversos apartats on s’exposa a grans trets la història de l’orgue, el
projecte, una secció de notícies i activitats, i un directori amb tots els padrins actuals
de l’instrument.

La novetat més sorprenent que inclou la web es l’apartat “Apadrina un tub”, que
permet realitzar apadrinaments de tubs online a través d’una butlleta d’inscripció digital
i que s’acabaran convertint en alguns dels tubs de façana de l’orgue .

La web es presenta en un acte a Sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs.
Hi ha assistit Josep Ma Rovira de TGD Comunicació, desenvolupadors de la web,
Marc Ayala, regidor de Cultura de l’Ajuntament, i Jordi París, membre de la comissió.

(11 de gener 2019)

La Comissió de l’Orgue de Valls organitza una exposició a la sala St. Roc de Valls, que
porta per títol “Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre”.
En aquesta s’hi presenten alguns dels plànols de construcció de l’orgue de Valls, es fa
un breu recorregut per alguns orgues d’arreu del Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre i s’hi exposen alguns mecanismes per tal de donar una visió a grans trets del
perquè del disseny i la forma de l’orgue.

31



3.1.4. A dos anys de les Decennals
(31 de gener 2019)

Es fa entrega de diplomes als 65 nous padrins de l’orgue de Valls que s’han sumat a la
campanya de mecenatge des del darrer acte.

La sessió serveix per agrair als participants la seva col·laboració en el projecte de
recuperació de l’orgue de la ciutat i on mossèn Joan Àguila, el diputat Mateu
Montserrat i Albert Batet, alcalde de Valls, fan entrega dels diplomes i d’uns tubs
simbòlics a cada un dels padrins. L’acte finalitza amb els parlaments de les diferents
institucions d’aquest projecte.

(3 de febrer 2019)

Es fa l’acte públic de la signatura del contracte de construcció de l’orgue de Valls. Hi
van participar el mossèn Joan Àguila, el diputat Mateu Montserrat i Albert Batet,
alcalde de Valls juntament amb Gerhard Grenzing i Natalie Grenzing, representants de
l’empresa constructora.

En l’acte, acompanyats de música i d’uns parlaments, es firma el contracte de
construcció del nou orgue.
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(19 de febrer 2019)

L'orgue de Valls arriba a les 4/5 parts de les aportacions previstes en només un any de
campanya de mecenatge

L’ instrument disposa de 253 padrins, 187 tubs apadrinats i 200.000 € en aportacions

(17 de juny
2019)

L'església de Sant Joan torna a acollir , per tercera vegada, l’acte d'entrega de
diplomes als nous padrins i padrines de l'orgue de la ciutat.

A l'entrega, s’hi reparteixen fins a 50 nous diplomes a particulars, famílies, empreses i
entitats i associacions. Hi participa la nova alcaldessa de Valls, Dolors Farré, mossèn
Joan Àguila i el diputat de la Diputació de Tarragona, Mateu Montserrat.

En l’acte, com en els anteriors, es lliuren els títols un a un, a més de fer entrega d'un
tub representatiu i realitzar les respectives fotografies individuals i de grup.

En aquest punt, l’orgue ja supera els 300 padrins.
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(15 de novembre 2019)

L'orgue de Valls ja és a punt de completar la campanya de mecenatge per la seva
recuperació.

Disposa de 221 tubs apadrinats i 230.000€ en aportacions populars d’entitats i
particulars . Queda poc més d’un any per la seva estrena.

(23 de novembre 2019)

La Comissió de l’Orgue de Valls organitza una sortida dedicada als padrins al taller de
construcció de l’empresa Grenzing, formada pels artesans que construiran l’orgue, al
Papiol.

En la visita al taller, Natalie Grenzing i Gerhard Grenzing ensenyen les instal·lacions,
mostrant quina feina es duu a terme a cada sala i quins són i com es s’elaboren tots
els elements que conformen l’instrument.

La visita acaba amb un breu concert a càrrec de l’organista Josep Mateu, mostrant
l’orgue destinat a la catedral de Praga que s’està construint al taller de Gerhard
Grenzing.

(20 de desembre 2019)

La Comissió de l’Orgue de Valls anuncia l’inici de la construcció de l’instrument i
presenta, com símbol, un calendari cronològic de construcció de l’instrument, que
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començant ara estarà enllestit el Nadal del 2020, probablement el diumenge 20 de
desembre a la tarda, quan tindrà lloc l’estrena i benedicció del nou l'instrument.

L’aproximació de les dates d’inici i acabament de certes tasques o parts de l’instrument
d’aquest calendari les anirem veient en dates següents.

(25 de gener 2020)

L'església de Sant Joan torna a acollir l’acte d'entrega de diplomes als nous padrins i
padrines de l'orgue de la ciutat.

Aquest és el quart lliurament, un acte que sempre s’ha organitzat coincidint amb les
festivitats de Sant Joan i la Mare de Déu de la Candela.

En aquest hi participen 50 nous padrins, el que fa la suma total de mes de 300 padrins
ja. S’estima que ja només manquen 30.000 euros per completar el finançament total
del projecte.

(9 de març 2020)
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L’alcaldessa Dolors Farré i altres persones pertanyents a la Comissió de l’Orgue i a
l’Ajuntament visiten el taller de Gerhard Grenzing a El Papiol, que ja ha començat amb
la construcció del nou instrument.

3.1.5. La construcció in situ

(30 de juliol 2020, 11:00)

Arriben a l’església de St. Joan els primers tubs del nou Orgue de Valls. Són els 33
tubs de la façana, els més voluminosos i alts de l’instrument, el més alt de quasi 6 m
d’alçada i 23 més, també de grans dimensions, que s’acosten als 5 m.

Una grua descarrega del camió les diverses caixes que contenen els tubs embalats i
protegits a la Plaça del Blat.

Un cop la caixa és a terra, es deslliga de la grua i es porta a l’interior de l’església, fins
a la capella dels Dolors, on s’obren les caixes, es desemboliquen els tubs i es
col·loquen verticalment recolzats a la paret de la sala. Es treuen de les caixes i es
col·loquen d’aquesta manera per evitar que no es deformin per la seva posició i el seu
pes. Els tubs es guardaran així a la capella dels Dolors fins a la seva col·locació a
l’instrument, quan comenci la seva construcció in situ.
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(15 d’octubre 2020)

L’equip de Gerhard Grenzing munta la bastida a la capella on, d’aquí dos mesos, ja hi
haurà l’orgue acabat.

Així, comença la construcció del moble i posterior col·locació dels tubs a l’església.

3.1.6. Enfilant l’acabament
Degut a que l’orgue no estarà acabat en el moment en que es presenti aquest
document, a continuació trobareu una sèrie d’imatges de l’estat de construcció màxim
que he arribat a documentar:
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3.2. El finançament

La construcció d’un orgue totalment nou és un projecte que, lògicament, té un cost
molt elevat, ja no només per la magnitud de l’instrument i la seva complexitat tècnica.
Són també molts mesos de feina al taller, des del seu disseny fins a la seva
construcció, passant pel tractament dels materials i per l’elaboració de tots els seus
components, tot fet de manera artesanal.

Per aquest motiu, quan una parròquia decideix construir tal instrument en la seva
església com la de Valls, busca suport econòmic juntament amb l’ajuntament.
En aquest cas el cost total del nou orgue de Valls és de 650.000 euros.

S’ha pogut assumir aquest cost gràcies a diversos factors:

-En primer lloc van buscar i aconseguir el suport de l’Ajuntament de Valls i la Diputació
de Tarragona, que van cobrir ja una part del preu total del projecte.
-En segon lloc, es van organitzar concerts i altres actes benèfics com sortides,
excursions, etc, on els diners recollits anaven destinats a la construcció de
l’instrument.
-En tercer lloc es va crear una campanya cívica, aconseguint finançament a partir de
donacions i apadrinament de tubs individuals o d’empreses

Per portar aquesta iniciativa a l’àmbit públic i assolir aquest objectiu la parròquia de St.
Joan i l’Ajuntament de Valls van crear una comissió que s’ha anat esmentant durant la
cronologia: La Comissió ciutadana per la construcció de l’orgue de l’església de St.
Joan de Valls. Aquesta esta conformada per les entitats i ciutadans que treballen o
col·laboren en aquest projecte.
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3.2.1 L’apadrinament de tubs

Un dels sistemes per aconseguir finançament va ser la creació d’una campanya on la
ciutadania podia donar diners a canvi de l’apadrinament d’un tub. Aquestes
aportacions, ja siguin de particulars, famílies, entitats o empreses, representen una
tercera part del pressupost de l’instrument.

Considerant que no tota la població tindria la mateixa capacitat econòmica o estaria
disposada a aportar la mateixa suma de diners, es van repartir els preus en els
diferents tubs de l’orgue. Segons la seva posició en l’orgue i el seu tamany, apadrinar
determinat tub té un preu o un altre. Segons l’elecció, també es gaudeix de més o
menys avantatges.

Les opcions són les següents:

-Tubs interiors: Aquests són els tubs situats a l’interior de l’instrument, per tant no
queden a la vista. A canvi d’aquest apadrinament es rep un diploma d’apadrinament
d’un dels tubs on figurarà el nom del padrí en el llistat de tots els padrins del nou
instrument. Aquest llistat serà inclòs en una “Càpsula del temps” a l’interior del moble,
juntament amb altra documentació del procés. El padrí també tindrà accés a
les activitats organitzades específicament pels padrins.

Els preus són: tubs petits 100 €, tubs mitjans 300 € i tubs grans 500 €

-Tubs exteriors: Aquests són els tubs situats a l’exterior de l’instrument, per tant
queden a la vista. A canvi d’aquest apadrinament es gaudeix de tots els avantatges
anteriors i d’altres més especials, com per exemple, el gravat del nom del padrí a
l’exterior del tub.

Els preus són: tubs petits 1.600 €, tubs mitjans 3.000 €, tubs grans 5.000 €, tubs per a
grans mecenes 8.000 €, 10.000 € i 12.000 € i tubs per empreses 25.000 €.
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En els dos casos es pot fer l’import en un sol donatiu o repartit en quotes durant els
quatre anys (2018-2021).

Per formalitzar la donació
també hi ha dues
possibilitats: o bé a través
d’omplir una butlleta física
i dipositar-la en una urna
(aquest material es troba
en diferents punts de
Valls) o escanejar-la i
enviar-la per correu, o bé
fer un apadrinament online
a través de la pàgina web
de l’orgue de Valls.

3.3. Gerhard Grenzing

Com s’explica a la cronologia, després de valorar les tres propostes d’orgues
provinents de diferents empreses, es decideix dur a terme el projecte presentat per
Gerhard Grenzing.

Aquest, format en organeria pel mestre Rudolf von
Beckerath (Hamburg) i havent realitzat estances en
grans tallers europeus, comença, a partir del 1967 a
restaurar orgues històrics de Mallorca. Al 1973
comença a dur a terme les tasques d’orgueneria al seu
taller situat a El Papiol, Barcelona, on actualment hi
treballen 18 professionals sota la seva direcció i on s’hi
ha realitzat més de 230 obres.

Aquests orgues han estat protagonistes d’uns 130
discs i Cd’s, i enregistrats en diversos documentals.

Als Països Catalans en concret, ell i el seu equip han restaurat 75 orgues.

Destaquen obres com les de l’Auditori Nacional de
Música de Madrid i Niigata (Japó), Catedrals de la
Almudena (Madrid) i de Brusel·les, Conservatoris com
l’ESMUC, Madrid, Salamanca, Escuela Reina Sofía,
Paria, Lyo, Seul (Corea) i la Universitat de Kobe
(Japó).

D’entre els seus títols, és Membre de la Reial Acadèmia d’Arts de Sevilla, la Reial
Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, de la
Societat Catalana de Musicologia i expresident de la
“International Society of Organbuilders”, rebent el 2014
el Trofeu Europeu de l’Exel·lència per la Biennale
Européene de l’Artisanat de Lyo.
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Ha rebut importants reconeixements, tals com la Medalla de Plata al mèrit de les
Belles Arts de Música (Ministeri de Cultura), títol de Mestre Artesà (Generalitat),
Orguener de l’any 2006 (revista alemanya “Organ”), premi Preservació del Patrimoni
(Centre d’Estudis del Baix Llobregat) i membre del comitè d’honor de l’Alliance
Francophone, Reino de España, amb l’ordre Élephant d’Or.

3.3.1. L’espai

L’espai on s’ha dut a terme la construcció de l’orgue de Valls és el taller de l’empresa,
situat a El Papiol.

És un espai ampli amb sales independents per restauració, elaboració de tubs, etc,
així com una sala de 17m d’alçada, que permet que s’hi puguin construir i preelaborar
orgues de grans dimensions.

L’espai interior i totes les sales de treball es poden apreciar al documental de la part
pràctica, on s’explica detalladament la feina que es duu a terme en cadascuna.

Vista del taller exterior
Font: web Gerhard Grenzing
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3.4. L’orgue
3.4.1. La situació a l’església

La ubicació d’un orgue en el temple és molt important, ja no només en l’àmbit estètic,
sinó en l’àmbit acústic. Segons el lloc on estigui col·locat, tindrà una sonoritat o una
altra. Per aquest motiu, fer un estudi acústic per situar l’instrument és el primer pas. A
partir del lloc on es decideixi col·locar-lo es decidirà la forma, els elements, etc, ja que
s’ha d’integrar plenament en el seu entorn.

En els Països Catalans la ubicació dels orgues és quasi bé sempre lateral.
Que l’orgue tingui un mur al davant ajuda a reflectir i alhora amplificar el so a tots els
racons del temple. Per aquest mateix motiu també es igualment eficaç la seva
col·locació al cor, igualment trobem aquesta disposició en moltes esglésies catalanes.

Es van plantejar les dues següents situacions: posicionar-lo al cor de l’església o
situar-lo a la segona capella lateral des de l’altar, al costat de l’evangeli, i va elaborar
un projecte per a cadascuna19. Finalment es van decantar per la segona al
considerar-la la més òptima per la sonoritat: la col·locació lateral a la segona capella
des de l’altar.

3.4.2. El disseny

Un cop acordada la situació en el temple, es procedeix a
dissenyar la seva forma, i amb aquesta tots els elements
tècnics que el conformen.

Amb aquesta ubicació sorgeix la idea de crear un
instrument inspirat en la verticalitat dels nombrosos
elements vinculats a l’espiritualitat, al patrimoni i la
tradició de Valls.

Tots els mecanismes i tubs se situarien dins de la capella,
el tubs de la façana quedarien sobresortint lleument dels
murs i el teclats estarien situats als peus de l’orgue.

19 Vegeu L’Annex II
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La següent imatge de la dreta ens servirà com a complementació de les explicacions
del disseny, per situar-nos a l’on i com estan col·locats els elements.

Així doncs, prenent-la com a referència veurem per una banda la descripció tècnica
(on i com estan col·locats els elements tècnics) i la descripció del disseny i moble (com
el moble dona forma als elements i els distribueix).

- Descripció tècnica:

La tècnica interna de l’instrument té una mecànica senzilla i directa que uneix teclats i
secrets creant un tacte molt fi i lleuger. Tots els elements de la mecànica queden
ubicats dins de la capella lateral, situats sobre una estructura interna.

L’organista se situa a la part baixa de l’orgue, just a sobre del graons d’accés a la
capella deixant lliure el pas entre els bancs i el mur.

Darrera de la consola hi ha les manxes, el motor i tot l’inici del circuit del vent. Al pis
superior, se situen la caixa expressiva amb els secrets i tots el tubs d’aquest manual.
A continuació i separat per un passadís trobem el Pedal i l’Orgue Major. Davant de
l’Orgue Major hi ha els tubs de la façana.
Per últim, a sota del nivell de tubs de façana i per sobre de la consola, hi ha els tubs de
la trompeteria de batalla en posició horitzontal.
En un nivell superior, per sobre de la caixa expressiva i per sobre dels tubs de l’Orgue
Major, hi haurà el Positiu, cantant els tubs just darrera del segon nivell del tubs de la
façana.

- Descripció del disseny i moble:

El disseny d’un orgue pot tenir molts estils i opcions
(historicista, clàssic, avantguardista, contemporani,
etc). En aquest cas, el seu entorn decideix. L’església
de St. Joan amb el campanar més alt de Catalunya i la
seva ubicació, Valls, Km. 0 del món casteller, són
factors determinants.

Es decideix que la millor opció estètica és fer una
façana lliure, una façana on els tubs tenen tot el
protagonisme i el moble es mostra com un simple
suport.
Així doncs, la part superior del moble està composta
per tot de tubs labials, que creen la forma característica
de la façana d’aquest orgue.

Els tubs estan agrupats en tres cossos principals i dos
de secundaris, visualment en l’orgue notem tres torres
que s’enfilen i sobresurten.
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Aquests tres cossos principals estan formats per dues torres situades una sobre l’altra.
Els tubs que formen les torres són del registres de 16’, el punt més alt és al castell
central, on el tub més gran de la torre inferior és un C1 del Flautat Major 16' i la torre
superior el F#1 del Principal 16'.

Cadascuna
d’aquestes
tres torres té el seu significat, el que fa que l’orgue de Valls
sigui únic i estigui fet a mida per la ciutat:
Els dos castells laterals representen de les dues colles
castelleres de Valls, tan la forma de les torres com la
jerarquia en la construcció vertical, decreixent segons es va
enlairant. Per aconseguir aquest efecte les dues estructures
estan formades per un triangle compost per arcs d’ametlla. A
més, també recorda la forma que tenen els castells de tres
en la unió dels braços dels castellers.

La torre central representa el campanar de l’església (el més
alt de Catalunya).
A més a més és un dels orgues més alts d’Europa sense
moble, el que reflexa encara més aquesta verticalitat i alçada
que trobem en la cultura vallenca. Arriba a la seva màxima
alçada, precisament en aquesta torre, essent de 14,7 metres
des del nivell del terra de l’església.

Així doncs l’orgue es fusiona amb la cultura popular i esdevé
part d’ella.

Les torres o castells secundaris uneixen els castells
principals. Estan formats per tres torres de tubs
sobreposades una sobre l’altra. Amb forma de corba suau,
una volumetria poc prominent, una llargada de 8´, no treuen
protagonisme al les altres torres i uneixen els dos castells

veïns.

Entre les torres inferiors i
les torres superiors de
tots els castells hi han
situades les gelosies20,
que aporten contrast al
ser un element nou i
omplen l’espai buit connectant les dues torres per crear-ne una homogènia.

20 Les gelosies són unes baretes de fusta fines amb una finalitat purament decorativa
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A la part inferior del moble hi trobem la consola, composta pels teclats, el tiradors de
registres, el banc, el pedaler, etc.
A la part superior hi ha una mènsula21 que fa la connexió amb la part superior de la
façana. Damunt d’aquesta hi ha els registres de Batalla orientats horitzontalment
respecte a la nau.

La forma semblant a la d’un tríptic s’adapta a la perfecció a la capella i ens recorda a
un retaule, element característic també de l’església.

L’impacte de l’orgue dins de la nau és molt discret, la punta de la torre central respecte
al murs de la nau no arriba a 1,4 metres.

Degut a la seva forma, quan una persona entra a la nau tindrà a l’instant una visió de
l’orgue ja que la forma dels castells mostra sempre una vista lateral, sigui des de la
porta d’entrada o des de l’altar. De fet, la forma de l’instrument va canviant a cada
passa degut a la seva distribució, de manera que s’estableix un diàleg visual molt
interessant entre l’observador i l’instrument .

3.4.3. Els elements

L’estructura que hem vist en l’apartat anterior s’encarrega d’organitzar i guardar els
elements que, conjuntament, faran sonar l’instrument.

Són els següents:

La Consola

La Consola estarà posicionada “en finestra” i feta de fusta de roure. Els teclats, de 56
notes, estaran fets de fustes nobles i el pedaler, de 30 notes, de roure.

21 La ménsula és un element arquitectònic encastat o sobresortint del moble que sustenta altres elements,
en aquest cas la part superior de la façana.

45



Les tecles sense alteracions seran xapades en banús i les alteracions de boix o de
fustes similars. El pedaler estarà en forma paral·lela, amb una situació de re#2 sota
re#3 dels teclats i tindrà un seient de roure ajustable.

Hi haurà un interruptor amb clau per als ventiladors i l’enllumenat del pedal i la
il·luminació de les partitures.

-La tria de registres

La selecció de registres serà completament electrònica. La consola disposarà
de petits botons amb el nom dels registres que s’il·luminaran al seleccionar-los.

L’orgue disposarà d’un ordinador amb un mínim de 5.000 combinacions lliures
per als registres i altres elements també electrònics com seqüenciadors per
l’organista i pel registrant, botons per la preregistració, etc.

Els secrets
Els secrets tindran les corredores i tapes de fusta massissa de roure, menys les taules
que tanquen les costelles que seran en contraxapat de qualitat.
Les ventalloles seran de cedre folrades amb pell i tetines d’acer.
Els secrets pels jocs d’utilització lliure seran elèctrics, amb imants individuals.

Els tubs

Els tubs de la façana tindran un aliatge del 86% i d’un 46%22 per Flautes i altres jocs
de caràcter principalitzant. Pels baixos el material serà la fusta.

La mecànica

La mecànica serà de tipus directament penjant i la transmissió de màxima sensibilitat,
ràpida i precisa.
Les varetes seran de cedre, les reduccions seran de molinets d’acer, amb seccions
pròpies per evitar torsions. Tindran també braços d’acer soldats en els extrems i els
coixinets de fusta. Els eixos aniran amb ajustament automàtic, per evitar fregaments i
sorolls.

La caixa expressiva

Per la construcció d’aquest orgue una caixa expressiva romàntica no complia amb els
requisits. Per això, l’empresa ha investigat amb noves formes i materials, fins a arribar
a desenvolupar una caixa expressiva amb un sistema de control dinàmic del volum
sonor.

22 La unitat dels aliatges, que tots els tubs tinguin el mateix percentatge, facilita un so homogeni i un bon
manteniment de l’afinació.
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És a dir, que l’organista podrà passar d’un pianíssim23 augmentant fins a un fortíssim,
molt lentament i controladament.

L’alimentació de vent

L’alimentació de vent es portarà a terme a través d’un motor-ventilador silenciós i
d’unes manxes-reguladores situades dins l’instrument, fetes a la clàssica, de pell.
Aquestes manxes respiren lleugerament i per tant el so es molt sensible, capaces de
retransmetre emocions musicals.

3.4.4. L’harmonització

Tots els elements que hem vist a l’apartat anterior treballen conjuntament per fer
arribar l’aire als tubs adequats i produir el so de l’instrument, el qual, a través d’aquest,
podrà interpretar les peces.

Per tant, els tubs són la peça clau de l’orgue, una peça igual d’important que de
delicada. Han d’estar mil·limètricament ajustats i afinats perquè tinguin el so desitjat.
Aquí es on entra el procés d’harmonització, on s’ajusta i s’afinen aquests tubs per tal
de que l’orgue tingui una sonoritat concreta.

En aquest cas, parlant amb tecnicismes, la majoria dels tubs grans tindran les finestres
d’expressió segons l’invent de l’orguener reial Jordi Bosch. Els petits seran tallats
exactes a partir de aproximadament 1 1/3'. L’ afinació serà de 440 Hz a 20ºC i el
temperament Boyer-Grenzing.

A banda de la forma del tub, també influeix en la sonoritat el material del qual està fet
l’instrument. Per això les fustes utilitzades per la seva elaboració són d’alta qualitat i
parcialment curades al natural.

3.4.5. La disposició dels tubs

Cada orgue té la seva disposició pròpia, els seus registres característics. L’orientació
musical d’aquest instrument, tenint en compte el tipus de repertori habitual i l’estil, gira
envers la literatura romàntica. Per aquests motius l’orgue de Valls té la disposició que
es pot observar a la següent pàgina.

A més, l’organista disposa d’un grup de “registres de lliure accessibilitat”, que a través
de la tecnologia, els pot aplicar lliurement al teclat que més li convingui, en funció del
repertori que estigui interpretant.

Com a element característic d’aquest orgue, inclou el registre de gralla, amb
ressonadors tornejats en fusta de noguera i col·locats a la batalla de la façana de

23 Pianíssim és una mesura de volum on el so es el més fluix, i el fortíssim la mesura on el volum és més
alt.

47



l’instrument. Això el converteix, juntament amb el disseny que hem vist anteriorment,
amb un orgue totalment vallenc.

A continuació podem veure una taula que mostra la disposició dels registres. Els
registres indicats en vermell són aquells que no tindrà l’orgue a la data d’estrena, però
que hi tindran un espai per poder-los afegir en un futur.

*La següent taula ha estat extreta directament del dossier de disseny de l’orgue de Valls, de l’empresa
Gerhard Grenzing

ORGUE DE ST. JOAN DE VALLS

I Orgue Major   56 notes  
Flautat Major 16' C-F del Ped, Fx-d' Façana  
Bordó Major 16' De l'EXP elec.
Flautat 8' C - cx' Façana  
Bordó 8' C - H Fusta mecànic
Flauta harmònica
8'

8' C-H de Bordó 8' mecànic

Octava 4'   mecànic
Flauta 4'   mecànic
Quinzena 2'   mecànic

Dotzena
2
2/3'

  mecànic

Ple IV 2'   mecànic
Tuba 16'   elec
Trompeta Real 8' Extensió de la Tuba elec

Trompeta Batalla 16'
Extensió de la Trompeta Batalla 8', C - H de la
Tuba 16'

elec

Trompeta de
Batalla

8'   elec

Baixons/Tr Magna
4'-1
6'

4'/16 ' de la Trompeta  Batalla 8' elec

Gralla 8'   elec
       
II Positiu   56 notes. Dins de caixa expressiva  
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Flauta catalana 8'    
Flauta travessera 8'    
Bordó 8'    
Gamba 8'    
Ona marina 8'    
Octava 4'    
Tapadet 4'    

Dotzena
2
2/3'

   

Quincena 2'    

Dissetena
1
3/5'

 
 

Veu humana
/Regalia

8'  

Tenora 8'    
Trèmol      

III Expressiu   56 notes. Dins de caixa expressiva  
Bordó Major 16'   elec
Corn de nit 8'   mecànic
Salicional 8'   mecànic
Viola 8'   mecànic
Veu celeste 8' des de c0 mecànic
Fugara 4'   mecànic
Flauta octaviant 4'   mecànic

Nasard
2
2/3'

  mecànic

Flautí 2'   mecànic

Nasard
1
3/5'

  mecànic

Progressió IV     mecànic
Fagot 16'   elec
Trompeta
harmònica

8'   elec

Oboè 8' Extensió de Fagot 16' elec
Clarí 4' Extensió de la Trompeta harmònica elec
Trèmol      
       

Pedal   30 notes
tot
elèctric

Contres obertes 16' C - h0 façana. Cx, c'-g' interior  
Bordó Dolç 16' Bordó Major de l'EXP  
Subbaix 16'    
Contres 8' C - f0 façana , reste interiors  
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Violoncel 8' Salicional de l'EXP  
Baix 8' Extensió del Subbaix  
Coral 4' Extensió de Contres 8'  
Bombarda 16' de la Tuba 16' OM  
Fagot 16' del Fagot 16' EXP  
Trompeta 8' de la Trompeta real 8' OM  
Trompeta Batalla 8' de la Trompeta Batalla 8' OM  
Clarins 4' de la Trompeta real 8' OM  

 

Acoblaments      
elèctric II-I, III-II, I-P, II-P, III-P, III 16' - I
mecànic III-I

CONCLUSIÓ

Després d’haver fet un recorregut per la figura de l’orgue de Valls, tant de l’antic com
del nou, concloc amb una rotunda afirmació: la tasca de crear i construir un instrument
com aquest no és fàcil.

Cada fet, cada element, cada part d’aquesta màquina sonora, que molt sovint passa
desapercebut en els temples, amaga una dedicació i precisió mil·limètrica. Tot un
procés tècnic i social que el porten més enllà de ser un simple instrument,
un instrument que es fon amb l’església i sobre ell recauran anys d’història, vivències i
cultura.

No només hi ha un gran esforç i dedicació a nivell tècnic, sinó una implicació i lluita
constant per part de la Ciutat per arribar a fer aquest gran projecte una realitat.

La cultura d’un poble no es pot desvincular mai de tot el que aquest poble ha viscut.
En aquest sentit, el fet de recuperar un element històric, i a més amb la intenció
d’incloure en aquest tota la tècnica per fer-lo un element novedós, contemporani i lligat
a les necessitats actuals, és una gran fita per poder aconseguir que aquesta cultura
musical sigui aquest cop de tota la ciutat i per tota la ciutat, i continuï teixint la història
que formarà part de la vida de cada vallenc.

Avui, 9 de desembre de 2020, el nou orgue de l’església de St. Joan de Valls està a
punt de ser acabat i d’omplir altre cop, amb la seva música, els murs d’un dels edificis
més emblemàtics de la ciutat.

A dia d’avui està prevista la seva presentació el dia 20 de desembre (la pandèmia i les
decisions del Procicat poden alterar les dates). En diverses sessions, es podrà gaudir
d’un concert que mostrarà les possibilitats de l’instrument i d’una explicació sobre el
mateix. Al gener es farà la benedicció de l’orgue.
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ANNEX I

Projectes inicials d’Albert Blancafort i Joan Carles Castro:

-Proposta d’Albert Blancafort:
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-Proposta de Joan Carles Castro:
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ANNEX II
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-Proposta de Gerhard Grenzing, amb la situació al cor:
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-Proposta de Gerhard Grenzing, amb la situació a la capella lateral, la finalment triada i
actual:
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