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De tots els instruments musicals, 
l’orgue és un dels menys coneguts. 
És un instrument aeròfon, és a dir 
que el so es produeix per la vibra-
ció d’una columna d’aire. L’any 
246 aC, Ctesibi n’enllestí a Alexan-
dria un predecessor, l’hydraulos, un 
aulos (‘flauta’) que utilitzava l’aigua 
per mantenir constant la pressió de 
l’aire necessari perquè sonés. Al-
hora, va ser el primer instrument de 
teclat. No se’n conserva cap d’ori-
ginal, de manera que les reproduc-
cions estan inspirades en alguns 
fragments recuperats, en escrits de 
l’època i en diverses representaci-
ons gràfiques.

L’hydraulos tenia una sola filera de 
tubs, tots amb les mateixes carac-
terístiques però de diferent longi-
tud, per produir notes també dife-
rents però amb el mateix timbre. 
Aquest conjunt de tubs formaven 
un joc. Els orgues actuals no fan 
sonar només un joc de tubs com 
l’hydraulos, sinó que en poden fer 
sonar diversos, amb timbres ben 
diferents, amb la qual cosa poden 
estar formats per centenars o mi-
lers de tubs. En parlarem quan ens 
aturem a comentar els tubs.
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L’ORGUE,
UN GRAN
DESCONEGUT

A diferència d’altres instruments, 
l’orgue no està estandarditzat sinó 
que cadascun és únic, dissenyat i 
construït com un vestit fet a mida, 
adaptat al lloc disponible per ins-
tal·lar-lo, a l’espai que es vol so-
noritzar, a l’estil artístic —estètic 
i musical— de cada època, als 
recursos tecnològics del moment 
i també al pressupost, perquè a 
mesura que la seva magnitud aug-
menta també ho fa el cost de la 
seva construcció, fet que el con-
verteix en un instrument que no és 
a l’abast de tothom.

Per comprendre el funcionament 
d’un orgue de tubs, cal conèi-
xer-ne les parts principals:

Caixa. És l’estructura que sosté i/o 
conté l’instrument. Pot tenir finali-
tats funcionals i estètiques alhora.

Tubs. Produeixen el so per mitjà 
d’una boca amb un bisell (com la 
flauta de bec) o d’una llengüeta 
(com el clarinet). Són de materials, 
mides i formes diferents.

Consola. És la part de l’instrument 
amb què està en contacte l’orga-

Reconstrucció d'un Hydraulos - 
Museum of Fine Arts de Boston.
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nista. Consta de tots els coman-
daments necessaris per fer sonar 
els tubs:

Manual(s). Teclat o conjunt de 
teclats que es toquen amb les 
mans.

Pedaler. Teclat que es toca amb 
els peus.

Registres. Conjunt de comanda-
ments en forma de botons, tira-
dors o palanques que permeten 
seleccionar el so desitjat, és a dir, 
el joc de tubs que ha de sonar.

Acoblaments. Comandaments 
que permeten unir les sonoritats 
que es generen amb els dife-
rents teclats.

Secret o salmer. És la caixa sobre 
la qual hi ha col·locats els jocs de 
tubs. Per mitjà d’uns canals i unes 
vàlvules accionades amb els co-
mandaments de la consola, actua 
com a distribuïdor de l’aire i així fa 
sonar els diferents tubs a voluntat 
de l’organista.

Transmissions. És el sistema que 
vincula els comandaments de la 
consola (manuals, pedaler i regis-
tres) amb el secret.

Manxa. És l’aparell que prove-
eix l’orgue d’aire. Es pot accionar 
manualment o per mitjà d’un mo-
tor elèctric.

Amb independència dels estils mu-
sicals i les modalitats constructi-
ves que s’han anat succeint al llarg 
del temps —fet que ha comportat 
la construcció d’instruments ben 
diversos—, tots els orgues de tubs 
tenen força punts en comú:

· Disposen de diversos jocs de 
tubs (en conjunt s’anomenen ca-
nonada), cadascun amb timbres 
sonors i altures musicals dife-
rents.

· Per fer sonar els tubs, la manxa 
insufla aire en uns dipòsits i al-
hora el subministra a la pressió 
necessària al secret, a sobre del 
qual hi ha els diversos jocs de 
tubs.

Orgue monumental del Mormon 
Tabernacle, a Salt Lake City.

AMB INDEPENDÈNCIA 
DELS ESTILS 
MUSICALS I LES 
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CONSTRUCTIVES 
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DEL TEMPS, TOTS 
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TUBS TENEN FORÇA 
PUNTS EN COMÚ.
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· A la consola, per mitjà dels teclats 
manuals i el pedaler, l’organista 
selecciona les notes de la melodia 
que vol fer sonar i, amb l’ajut dels 
registres, activa els jocs de tubs 
amb què han de sonar aquestes 
notes, és a dir, gestiona el secret 
per aconseguir l’efecte sonor de-
sitjat.

· Per poder fer aquesta selecció, 
es controla el secret mitjançant 
les transmissions (i és que el se-
cret i la consola sempre estan se-
parats).

· Si es tracta d’un orgue tancat dins 
una caixa amb persianes d’ex-
pressió, com ho és el de la catedral 
de Girona, l’organista obre i tanca 
aquestes persianes a voluntat amb 
un comandament que normalment 
s’acciona amb els peus, amb què 
aconsegueix un efecte creixent o 
decreixent del so.

La caixa de l’instrument

La caixa és el recinte que conté els 
elements que produeixen el so —
els tubs— i tot el que és necessari 

per fer-los sonar. La seva part inte-
rior no és visible, i a la part exterior 
—façana— pot haver-hi algun joc 
de tubs —els tubs de façana— o, 
en el cas dels orgues romantico-
simfònics, com ho és el de la ca-
tedral de Girona, les persianes 
d’expressió utilitzades per modu-
lar el so produït per la canonada. 
També pot haver-hi elements pu-
rament decoratius, d’acord amb 
l’estètica de cada època.

La façana i l’estructura que supor-
ta cada element de l’orgue formen 
un conjunt estructural i decoratiu 
únic, totalment diferent en cada 
instrument.

Les manxes: el sistema d’aire

Tradicionalment, l’aire el genera-
ven unes manxes cuneïformes 
semblants a les que hi ha a les 
fornals i les forges, que acciona-
va el manxaire. Amb l’arribada de 
l’electricitat, aquest sistema va ser 
substituït per una turbina accio-
nada per mitjà d’un motor elèctric 
(el ventilador), que proporciona 
un cabal d’aire constant a l’instru-

Orgue barroc de la basílica de Castelló 
d'Empúries, sense caixa expressiva, 
amb els tubs de façana sonants.

Persianes d'expressió. Catedral de 
Girona.
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Conjunt de manxes i el manxaire que les 
acciona, alimentant d'aire un orgue.

Ventilador. Catedral de Girona.

Reserva d'aire, pesos i portavents. 
Catedral de Girona.

ment i converteix en històrica la 
figura del manxaire.

El ventilador nodreix d’aire un di-
pòsit expansible, conegut també 
amb el nom de manxa o de re-
serva d’aire, que té com a objec-
tiu subministrar l’aire necessari 
per fer funcionar l’orgue a una 
pressió determinada de forma 
constant. Amb aquesta finalitat, a 
la part superior hi ha un pes que 

garanteix aquesta pressió, que 
segons l’instrument sol oscil·lar 
entre els 45 i els 110 centímetres 
de columna d’aigua (a diferència 
d’altres instruments de vent, en 
l’orgue l’aire té una pressió sem-
pre constant i estable).

L’aire a pressió que proporciona la 
reserva d’aire és conduit per mitjà 
d’unes canalitzacions de fusta —els 
portavents— cap als secrets.
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Els tubs

El conjunt de tubs de l’orgue, la 
canonada, és sens dubte la part 
més important de l’instrument, 
atès que és la que genera la infini-
tat de sons que sentim. Per com-
prendre la raó per la qual n’hi ha 
tants, cal parlar dels jocs de tubs.

Els instruments musicals, així com 
la veu humana, es diferencien pel 
timbre —o color acústic— propi 
de cada emissor, que per tant és 
diferent en cadascun. Així, hom 
diferencia clarament un clarinet, 
una flauta, una viola, un fagot, la 
veu d’una dona o la veu d’un home 
malgrat que emetin la mateixa 

nota. I és que no es diferencien per 
la nota, sinó per unes modificaci-
ons en la forma de l’ona sonora, 
produïdes per uns sons harmò-
nics propis, diferents en cada ins-
trument o emissor. Quan aquests 
emissors —flauta, clarinet, veu...— 
sonen alhora, augmenta substan-
cialment la potència sonora ge-
neral i es poden obtenir diversos 
efectes sonors segons les combi-
nacions utilitzades.

En l’orgue passa quelcom sem-
blant. Es poden construir tubs que 
emetin una mateixa nota amb tim-
bres diferents —diferent color so-
nor o acústic— fabricant-los amb 
geometries i materials diversos, i 

L'orguener David Iglesias afinant l'orgue 
de la catedral.

Divesos jocs de tubs. Catedral de 
Girona.

també amb diferents sistemes per 
fer vibrar la columna d’aire. Però 
cada tub, que té una llargada fixa, 
emet una sola nota, sempre la ma-
teixa. Per tant, cal que el nombre 
de tubs amb timbres idèntics sigui 
el mateix que el nombre de tecles. 
Aquest conjunt de tubs homogenis 
és el joc de tubs. En una orques-
tra, equivaldria a un instrument. En 
l’orgue, doncs, cada joc de tubs 
amb un timbre o color acústic di-
ferent equivaldria a un instrument 
diferent de l’orquestra.

La riquesa de l’orgue rau en el fet 
que l’organista pot fer que la mú-
sica que interpreta amb el teclat 
soni alhora amb diversos jocs, 
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com passaria en una orquestra, on 
diversos instruments toquen junts.

Els tubs es poden construir amb 
metall o amb fusta. Els metàl·lics 
són d’un aliatge d’estany i plom en 
diferents proporcions, però tam-
bé poden ser de zenc o de coure. 
Els tubs de fusta es fan amb fus-
tes exemptes de nusos, habitual-
ment de pi, cedre o avet. Alhora, 
es poden agrupar en dues famílies: 
els labials i els de llengüeteria. Els 
labials funcionen com una flauta 
de bec, amb una boca i un bisell, 
i els de llengüeteria fan vibrar una 
llengüeta, com una tenora o un 
clarinet (fig. 10, 11 i 12). Així mateix, 
els tubs poden tenir longituds molt 
diverses, que depenent de l’altura 
musical —la nota— que es vulgui 
aconseguir poden anar dels 5 mil-
límetres als 15 metres.

Els jocs de tubs estan col·locats 
sobre el secret, que és l’element 
que els subministra l’aire que els 
farà sonar.

El secret

El secret o salmer és la part més 
complexa de l’orgue. És una cai-
xa de fusta rectangular, tancada 
—d’aquí li ve el nom— i de poca 
alçada. Al seu interior hi ha uns 
canals, paral·lels entre ells, cor-
responents a cada nota del teclat. 
L’accés de l’aire a cada canal es 
controla per mitjà d’una vàlvula 
que s’acciona amb la tecla corres-
ponent.

Damunt del secret hi ha les diver-
ses fileres de tubs, ordenades per 
jocs però col·locades en sentit 

Llavi i bisell dels tubs de fusta. Catedral 
de Girona.

Tubs metàl·lics amb llavi i bisell. Catedral 
de Girona.

Tubs metàl·lics amb llengüeta. Catedral 
de Girona.

EL SECRET 
O SALMER ÉS 
LA PART MÉS 
COMPLEXA 
DE L’ORGUE. 
PARAL·LELS 
ENTRE ELLS, 
CORRESPONENTS 
A CADA NOTA 
DEL TECLAT.
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perpendicular als canals. Cada joc 
de tubs s’acciona —és a dir, s’hi 
permet el pas de l’aire— mitjançant 
el seu registre. Per tant, amb els re-
gistres s’obre i es tanca el pas de 
l’aire a tots els tubs d’un joc.

Quan coincideixen les dues ober-
tures (la vàlvula accionada per la 
tecla i el registre obert), l’aire cir-
cula dins el secret i arriba fins al 
tub desitjat, que llavors sona.

En un orgue hi ha un secret per 
cada teclat: un en cada teclat 
manual i un al pedaler. Alhora, 
cada secret disposa dels seus jocs 
de tubs, amb timbres i/o altures 
musicals diferents. Per tant, cada 
teclat disposa d’uns jocs de tubs 
amb timbres i/o altures musicals 
diferents.

La consola

És el pupitre de comandament des 
d’on l’organista interpreta l’obra 
musical. Hom en pot diferenciar 
les parts següents: els teclats, els 
registres i els acoblaments.

Els teclats manuals són els que 
es toquen amb les mans. El nom-
bre de teclats manuals depèn de 
la magnitud de l’instrument; n’hi 
pot haver d’un fins a set. Els te-
clats manuals acostumen a tenir 
de quatre a cinc octaves d’exten-
sió, amb un màxim de 61 tecles. 
El pedaler és el teclat que es toca 
amb els peus al mateix temps que 
els manuals, i sol tenir 30 tecles. 

S’assigna un nom a cada manual 
segons la ubicació (pla sonor) del 
secret dins de l’instrument.

L’orgue de la catedral de Girona 
té tres teclats manuals amb 56 te-
cles cada un, i un pedaler amb 30 
tecles. El més baix (el més proper 
a l’organista) rep el nom de gran 
orgue, el del mig és el positiu i el 
superior, el recitatiu.

Els registres són els comanda-
ments que permeten a l’organista 
seleccionar els jocs de tubs que 
han de sonar del secret de cada 
teclat, tant dels manuals com del 
pedaler.

Els acoblaments permeten unir 
els teclats entre ells, per tal que un 
teclat pugui fer sonar els registres 
d’un altre teclat, a més dels propis.

A més, a la consola també pot 
haver-hi els pedals que permeten 
obrir i tancar les persianes d’ex-
pressió.

Des de la consola s’aconsegueix 
controlar el secret per mitjà de les 
transmissions, que vinculen amb-
dues parts de l’orgue.

Les transmissions

És habitual que la consola i els 
secrets estiguin separats, fins i tot 
força allunyats. El sistema que vin-
cula ambdues parts són les trans-
missions, que permeten actuar en 
el secret des de la consola i que 

Secret.

Consola de l'orgue de la catedral de 
Girona.

L'organista - Pau Riuró, a la consola de 
l'orgue de la catedral de Girona.
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poden ser mecàniques, pneumà-
tiques o elèctriques.

En els primers orgues, eren total-
ment mecàniques: transmetien el 
moviment de les tecles i els regis-
tres als secrets per mitjà de reenvi-
aments, consistents en un sistema 
de varetes de fusta o llautó i uns 
escaires i balancins que transme-
tien els moviments de les tecles 
i dels registres fins a les vàlvules 
corresponents del secret.

A mesura que l’instrument va anar 
evolucionant, s’hi van anar incor-
porant els avenços tècnics de cada 
època. A mitjans del segle xix, la 
mecànica arriba a uns extrems de 
complexitat notables amb la intro-
ducció de la transmissió pneumàti-
ca, on s’utilitza la mateixa força de 

l’aire de l’orgue per accionar dife-
rents mecanismes i facilitar l’eficà-
cia de l’accionament mecànic.

L’orgue de la catedral de Girona 
utilitza ambdós mitjans de trans-
missió (el mecànic i el pneumàtic) 
per accionar les diferents parts 
dels seus mecanismes.

A principis del segle xx, aprofitant 
les propietats de l’electricitat, apa-
reix la transmissió elèctrica: les 
vàlvules s’accionen directament 
per mitjà d’electroimants.

Per als qui no en tenen mai prou

L’orgue és un instrument amb molts 
segles d’història però en constant 
evolució. Cada època hi ha incor-

Transmissió mecànica. Catedral de 
Girona.

Transmissió pneumàtica. Catedral de 
Girona.

A MITJANS DEL 
SEGLE XIX, LA 
MECÀNICA ARRIBA 
A UNS EXTREMS 
DE COMPLEXITAT 
NOTABLES AMB LA 
INTRODUCCIÓ DE 
LA TRANSMISSIÓ 
PNEUMÀTICA, 
ON S’UTILITZA LA 
MATEIXA FORÇA DE 
L’AIRE DE L’ORGUE 
PER ACCIONAR 
DIFERENTS 
MECANISMES.
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Orgue a l'església de Notre Dame des 
Nieges, a Alpe-d'Huez, "amb un disseny 
innovador".

porat les seves modes, criteris estè-
tics i innovacions tècniques. Durant 
aquest llarg camí, ha proporcionat 
als músics noves possibilitats d’in-
terpretació i alhora s’ha adaptat als 
estils musicals de cada moment. 
Podem dir, doncs, que l’orgue és un 
instrument viu, el que ha experimen-
tat més canvis durant la seva his-
tòria. Actualment se’n construeixen 
amb dissenys originals i innovadors, 
i no s’ha quedat al marge de les no-
ves tecnologies: utilitza transmissi-
ons sense fils quan la consola ha de 
ser movible i estar força allunyada 
de la caixa.

Qui hi estigui interessat pot consul-
tar la bibliografia especialitzada. Al-
hora, trobarà informació abundant 
a Internet, especialment vídeos 
amb audicions i explicacions deta-

llades del seu procés de construc-
ció, tant en general com de les di-
verses parts que el componen.

Una bona forma d’apropar-se a 
aquest desconegut és assistir a 
les diverses audicions i concerts 
que es fan periòdicament a Cata-
lunya, i alhora aprofitar per visitar 
els temples i les sales de concerts 
on sovint es pot gaudir del so de 
l’orgue, ja sigui perquè hi ha orga-
nistes que assagen, alumnes que 
practiquen o músics que experi-
menten juntament amb molts al-
tres instruments.

Esperem que aquesta petita apro-
ximació a l’orgue contribueixi a 
desvelar una mica els secrets 
d’aquest màgic i alhora descone-
gut instrument musical.


