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NOTICIARI 23/29 de gener del 2009

Comença el compte enrere en la restauració de l’orgue barroc de 
l’església parroquial 
EL VENDRELL 
 
Dissabte va tenir lloc, en un Saló de Plens de la 
Casa de la Vila ple a vessar, la signatura del 
contracte per a la restauració de l’orgue de 
l’església parroquial del Vendrell. Un acte farcit 
de solemnitat, però també popular, que dóna 
inici al compte enrere per tornar a aquesta peça 
única de l’època barroca el seu so original, de la 
mà dels millors orgueners del món. 

 

Acte públic de signatura del contracte per a 
la restauració. 

 
La Sala de Plens de l’Ajuntament feia patxoca dissabte al migdia, quan se’n van obrir les portes 
perquè el públic pogués assistir a la signatura oficial del contracte; firma que van rubricar 
mossèn Josep M. Barenys, en representació de l’Arquebisbat de Tarragona, i Frèderic Desmottes, 
en representació de l’empresa que restaurarà l’instrument. Hi van ser presents també l’alcalde, 
Benet Jané; l’enginyer responsable del projecte de restauració, Eric Brottier; a més de membres 
de l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell i de la comissió organitzadora dels actes per a la 
seva restauració. 
 
Tots ells van coincidir a ressaltar el valor musical d’aquest instrument barroc, construït al 1776 
(segle XVIII) i que és considerat l’orgue antic més complet de Catalunya, obra de l’orguener suís 
Ludwig Scherrer. De fet, l’orgue del Vendrell és l’únic que es conserva de la important nissaga 
d’orgueners Scherrer. L’objectiu de la restauració, encarregada al taller dels germans Desmottes 
SL, és recuperar l’instrument en tot el seu esplendor, recobrant-ne els aliatges originals i 
emprant tècniques de l’època per reconstruir determinades parts de l’orgue. 
 
Xavier Mercadé explica el projecte consistirà a desmuntar l’orgue peça a peça, per traslladar-lo a 
Cuenca (on els Desmottes tenen el taller) i fer un meticulós treball en què caldrà canviar fins a 
200 tubs, netejar-los, restaurar l’instrument de l’acció del corc, etc. Quan es torni a muntar, la 
cadireta es desplaçarà un metre enrere, tal com figurava originalment, de manera que 
l’organista es trobarà en un voladís per damunt del cos central de l’església. Aquest 
desplaçament de la cadireta permetrà que tot l’instrument recuperi el seu espai original. 
 
Recuperar el so barroc original 

CAPÇALERA

Comença el compte enrere 
en la restauració de l’orgue 
barroc de l’església 
parroquial 
EL VENDRELL 
 
L’Estat sufraga obres a la 
Fassina, les pistes del 
Jacint Verdaguer, el carrer 
Montserrat i la plaça de 
l’Església 
SANT SADURNÍ 
 
Es produeix un terratrèmol 
de baixa intensitat (2,6˚) 
amb epicentre entre 
Banyeres i el Vendrell 
BAIX PENEDÈS 
 
Els administradors de la 
muntanya de Sant Pau 
demanen reconstruir 
l’antiga ermita del segle 
XVI 
VILAFRANCA 
 
Sant Sadurní és el primer 
municipi de l’Alt Penedès a 
impulsar un Pla Local 
d’Acció de 
Drogodependències 
SANT SADURNÍ 
 
Una dona èbria atropella 
mortalment el seu 
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Una altra nota destacada de la restauració serà la recuperació del so original. Mercadé explica 
que “als anys vint es va abrillantar el so de molts orgues, i tot i que Pau Casals els va dir que no 
s’abrillantés, una mica sí que es va acabar fent”. Doncs bé, amb el treball que ara es durà a 
terme, l’orgue ha de recuperar el so barroc original. 
 
Les obres de desmuntatge de l’orgue començaran al setembre, i la previsió és que es pugui 
tornar al seu lloc de pertinença a l’octubre de 2010, de cara a la Fira de Santa Teresa. Durant 
l’any de mancança, es dotarà l’església d’un orgue petit, per no deixar les cerimònies religioses 
sense música. 
 
El cost de les obres no és barat, 515.000 euros, i el seu finançament, a hores d’ara, no està 
garantit, si bé l’Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Barcelona hi han mostrat el seu 
compromís. D’aquí al mes de setembre, la comissió organitzadora dels actes de la restauració 
impulsarà una campanya d’esponsorització, amb la qual esperen cobrir despeses. Apadrinar un 
tub i que el teu nom hi aparegui gravat, o apadrinar una tecla, seran dues de les possibilitats, a 
banda d’acceptar tot tipus de donacions. La massiva presència de públic en l’acte de dissabte fa 
presagiar bons auguris a l’organització. 
 
Per altra banda, en els propers mesos també es faran xerrades informatives per conscienciar la 
població sobre el fet que l’orgue és patrimoni de tota la vila, exposicions i es farà un cicle de 
concerts “de comiat”. 
 
L’alcalde va recordar dissabte que als valors musicals de l’orgue es sumen el valors 
sentimentals, ja que “Pau Casals es va introduir en el món de la música a través de l’instrument, 
atès que el seu pare n’era l’organista, i de gran en va arribar a costejar la recuperació l’any 1929 
i, de retruc, el va salvar de la Guerra Civil”. La seva aportació, en aquells llunyans anys vint, va 
ser ni més de menys que de 12.000 pessetes.

excompany sentimental a 
Canyelles 
CANYELLES 
 
ERC ha arribat a un acord 
amb el PSC i ICV-EUiA per 
entrar a formar part de 
l’equip de govern 
SANT PERE DE RIBES 
 
La Xatonada Popular 
reduirà a 3.000 les racions 
que posarà a la venda i 
redistribuirà els espais a la 
Rambla 
EL VENDRELL 
 
El PSC demana la dimissió 
d’Isidor Rando (AMI) per 
permetre l’obertura 
indiscreta de bosses de la 
brossa 
SANT SADURNÍ 
 
El govern exposa en 
audiència pública el 
pressupost i després l’ha 
de retirar del Ple per 
manca de suports 
VILAFRANCA 
 
L’alcalde es tanca 12 hores 
al Departament de Salut i 
n’obté el compromís de 
construcció del consultori 
LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 
El Centre de 
Desenvolupament Infantil i 
d’Atenció Precoç s’ha 
traslladat a l’edifici de 
l’antic CAP II 
EL VENDRELL 
 

Altres notícies
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