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El 31 de juliol del 2019 farà 75 anys 
que Salvador Aragonés, orguener 
de Girona, va donar per acabat 
l’orgue de la catedral de Girona en 
compliment de l’encàrrec que el 
capítol catedralici li havia fet uns 
anys abans, el 1941, en acabar la 
Guerra Civil. 

Per tant, enguany se celebren les 
noces de platí d’aquest notable 
instrument, que, no del tot acabat 
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de la catedral de Girona.

Detall de les fornícules al moble de 
l'orgue, amb una simulació amb els tubs 
que avui encara hi manquen.

i sovint controvertit quan no s’és 
plenament conscient de les seves 
característiques, utilitat i trajectòria 
històrica, és objecte d’una campa-
nya de l’Ateneu d’Acció Cultural 
(ADAC) encaminada a aconseguir 
el suport econòmic necessari per 
acabar de construir-lo.

Coincidint amb aquest aniversari i 
amb aquesta iniciativa, dediquem 
un espai d’aquest número de La 
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Imatge amb un orgue portatiu, en una 
peanya de la porta dels Apòstols.

Punxa a conèixer millor diversos 
aspectes de l’orgue de la catedral 
de Girona.

Les notícies més llunyanes en el 
temps que tenim dels orgues de 
Girona es remunten a l’any 1363, 
i escric orgues en plural perquè, 
com bé transmet Maria Montiel 
Galdón a la tesi doctoral La músi-
ca a la catedral de Girona durant la 
primera meitat del segle xix, en al-
gunes èpoques com ara el barroc, 
la catedral havia disposat de fins 
a quatre orgues simultàniament: 
un orgue gran, elevat, en part en-
cabit dins una capella al costat de 
l’evangeli; un orgue petit, també 
elevat i col·locat al costat de l’epís-
tola, com era costum en la tradició 
musical barroca; un orgue positiu 
a la capella de l’Esperança, i un or-
gue portatiu per a les processons. 
Aquest darrer bé podria ser sem-
blant al que es pot veure esculpit 
en una de les dotze peanyes que hi 
ha a la porta dels Apòstols.

Tots aquells instruments, construits 
—com encara avui és habitual— 

per estructures de fusta i una enor-
me quantitat d’elements mòbils de 
fusta, pell i diversos metalls, a més 
dels tubs sonors o canons fets d’un 
aliatge d’estany amb plom o tam-
bé de fusta, requereixen un man-
teniment continu, una conservació 
periòdica. El febrer del 1808 l’orga-
nista de la catedral gironina ja infor-
mà el capítol del mal estat de les 
manxes, que calia fer noves.

Després de la reparació de les man-
xes l’any 1812, arribaren altres ope-
racions de conservació, així com 
alguna millora i també noves pro-
postes, com ara la d’aprofitar algun 
registre de l’orgue de l’església de 
Sant Domènec que s’havia malmès 
durant el setge. Però la degradació 
i l’envelliment de l’orgue devien ser 
tan greus que el maig de 1826 l’or-
guener Honorat Grinda informà que 
la seva construcció era antiquís-
sima i que el mal estat en què es 
trobaven les fustes denotava una 
antiguitat d’uns tres-cents anys. No 
anava desencaminat del tot, per-
què l’orgue del costat de l’evangeli 
s’havia estrenat l’any 1593.
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Com a resultat de diversos acords, 
i concretament arran de la votació 
efectuada el 15 de juny de 1827, 
el capítol va acordar construir un 
orgue nou i situar-lo on és ara, 
darrere del cadirat del cor que hi 
havia llavors. El van construir els 
orgueners Honorat i Antoni Grinda 
i l’escultor Antoni Viladevall entre 
els anys 1827 i 1830.

Cent anys i escaig més tard, a l’ini-
ci de la Guerra Civil, la Generalitat 
va decidir convertir la catedral en 
museu, i el 16 de gener del 1937, 
en una reunió extraordinària cele-

brada al Palau Episcopal (avui Mu-
seu d’Art de Girona), la Comissió 
de Patrimoni de la Generalitat va 
prendre la decisió de desmuntar 
aquell orgue i emmagatzemar-lo 
per tal d’evitar-ne la destrucció. 
Altres orgues pròxims, com el de 
l’església de Sant Feliu, no van te-
nir la mateixa sort i es van perdre 
definitivament. Una desgràcia més 
de la Guerra Civil.

Anys després, el capítol va deci-
dir reconstruir l’orgue en el ma-
teix emplaçament on havia estat, 
aprofitant en la mesura que fos 

EL 15 DE JUNY 
DE 1827, EL CAPÍTOL 
VA ACORDAR 
CONSTRUIR 
UN ORGUE NOU 
I SITUAR-LO ON ÉS 
ARA, DARRERE 
DEL CADIRAT 
DEL COR QUE HI 
HAVIA LLAVORS.

Vista de l’orgue barroc anterior a l’actual, 
des del trifori.
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possible el material que s’havia 
emmagatzemat, i el gener de 1941 
en va encomanar la construcció 
a l’orguener de Girona, Salvador 
Aragonés. Així mateix, va encarre-
gar la construcció de la caixa ex-
pressiva de fusta que el conté al 
fuster Serafí Sureda, també gironí. 
Aquell nou orgue no seria d’estil 
barroc com el que s’havia des-
muntat i del qual es conserven, a 
la capella de l’Esperança, unes fi-
gures ornamentals d’àngels tocant 
unes trompetes i unes flautes —les 
flautes ja no hi són—, sinó que se-
guiria l’estil i l’estètica de l’orgue 
romàntic, creat per Aristide Cavai-
llé-Coll, com era habitual a l’èpo-
ca. Aquest estil l’havia introduït 
als Països Catalans principalment 
l’orguener Aquilino Amezua, que 
havia estat mestre de l’orguener 
Francesc Aragonés —pare de Sal-
vador— en aquest ofici.

L’abril de 1943 Salvador Arago-
nés va notificar al capítol l’acaba-

ment de l’instrument, però amb 
algunes mancances respecte del 
que s’havia previst inicialment: hi 
faltaven quatre jocs i mig de llen-
güeteria —la part dels tubs que 
utilitzen llengüetes per sonar—. I 
és que, per dificultats derivades 
de la Segona Guerra Mundial, no 
se n’havia pogut efectuar el sub-
ministrament des d’Alemanya. 
Però arribaren a finals del ma-
teix any, i finalment es pogueren 
muntar. Així, l’instrument es donà 
per acabat el juliol de 1944, data 
en què el capítol l’acceptà, com 
descriu detalladament Josep Ma-
ria Escalona al llibre Aragonès, els 
orgueners que van viure a Girona. 
Hi mancaven encara —en aquest 
cas possiblement per raons eco-
nòmiques— els tubs muts o tubs 
canonge —que s’havien de col·lo-
car als espais previstos a l’exterior 
de l’orgue—, elements impres-
cindibles per identificar un instru-
ment tan voluminós i que resten 
pendents d’instal·lar encara avui, Persianes d’expressió de l’orgue actual.
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75 anys després del lliurament de 
l’instrument a la catedral.

És habitual que els orgues romàn-
tics catalans disposin de la caixa 
expressiva general o externa, que 
envolta tot l’instrument. Els tubs 
sonors no es veuen perquè estan 
tots dins aquesta caixa, i per mitjà 
de les finestres d’expressió —que 
disposen d’unes lamel·les de fusta 
nomenades persianes que l’intèr-
pret pot obrir i tancar a voluntat, 
com si es tractés d’una persiana 
de llibret— es modula la intensi-
tat del so que es projecta a l’ex-
terior. Per aquesta raó cal que a 
les diverses cares de l’instrument 
hi hagi els tubs canonge, que no 
sonen però que ajuden a identifi-
car la construcció de fusta com un 
orgue. Aquests tubs són precisa-
ment els que encara manquen a 
l’orgue de la nostra catedral.

A les quatre façanes de la caixa 
expressiva hi ha repartides dotze 
fornícules construïdes expressa-
ment per allotjar aquests tubs, fins 
al punt que la seva cara posterior, 
que ha de quedar quasi totalment 
tapada quan estiguin col·locats, 
no està revestida amb la mateixa 
caoba amb què ho està la totalitat 

del moble de l’orgue, sinó que és 
d’una senzilla fusta de pi. Si la col-
locació d’aquests tubs no s’ha-
gués previst inicialment, no s’hau-
rien construït aquestes fornícules.

L’orgue de la catedral de Girona 
és un instrument musical notable 
amb una qualitat constructiva i so-
nora excepcionals, segons consta-
ten diversos organistes i orgueners 
que hi han tingut accés i que n’han 
deixat constància al seu llibre de 
registre, i té una característica im-
portant molt sovint ignorada per 
qui fa una valoració seguint només 
criteris d’estètica del conjunt de la 
catedral: és un instrument ideat i 
destinat principalment a la litúr-
gia, fet que justifica la seva situa-
ció darrere de l’antic cadirat dels 
canonges i de cara a l’altar major. 
Els acords explicitats a les actes 
coetànies així ho manifesten clara-
ment. Les persianes d’expressió, 
construïdes precisament a la fa-
çana que està encarada a l’altar 
major, contribueixen decisivament 
a sonoritzar aquest espai amb una 
qualitat acústica que no és com-
parable a la que s’aconseguiria en 
un altre emplaçament, atesa l’alta 
reverberació de la nau i les seves 
grans dimensions.

ÉS UN INSTRUMENT 
IDEAT I DESTINAT 
PRINCIPALMENT 
A LA LITÚRGIA, 
FET QUE JUSTIFICA 
LA SEVA SITUACIÓ 
DARRERE DE 
L’ANTIC CADIRAT 
DELS CANONGES I 
DE CARA A L’ALTAR 
MAJOR.

Diversos jocs de tubs a l'interior de 
l'orgue. Catedral de Girona.


