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L' orgue del Vendrell 
torna a la vida 
IJorgue de l'església de Sant Salvador del Vendrell va renéixer el passat 22 d'oetubre de 
2010 després d'un any d'exili i posada a punt al taller d'orgueneria deIs germans Fré
dérie i Yann Desmottes, fineats a un petit poble de la província de Conea, Landete. 

I per MERCEDES CONDE PONS 

L' aventura, pero, va comenyar 
fa ben bé deu anys, quan els 
organistes del Vendrell van 
comenyar a demanar un 

arranjament del dit orgue, ates que de 
temps enrere ja no es podia tocar en con
dicions i agrupacions com l' Associació 
Catalana de l'Orgue s'hi negaven afer 
un concert, tot lamentant-se de les con
dicions deplorables en que es trobava 
I'instrument. EIs precs reiterats van con
vergir, finalment , en la constitució d 'u
na Comissió per a la Restauració de l'Or
gue del Vendrell que, el 17 de gener de 
2009, va signar amb els germans Des
mottes un contracte per a la restauració 
i recuperació de I'orgue, que havia d'es
tar llest per a la seva inauguració el 22 
d 'octubre de 2010, data de I'aniversari 
de la mort del mestre Pau Casals. El 
pressupost de la restauració ha estat de 
550.000 euros i durant aquests gaire
bé dos anys l'Associació d'Amics de 1'0r
gue del Vendrell, formada per un grup 
de ve'ins del Vendrell, promotors de di
verses activitats de finanyament i pro
moció de I'estimat instrument de la vi
la del Vendrell, ha dut a terme un nom
brosÍssim i variat conjunt d'activitats al 
voltant de la restauració de I'orgue per 
donar-lo a coneixer a tots els habitants 
del Vendrell i recuperar la seva memo
ria i el seu valor patrimonial. 

EIs orgueners: Frédéric i Yann Des
mottes. Frédéric i Yann Desmottes són 
dos germans francesos que es van ins
tal· lar a Espanya com a mestres orgue
ners ja fa vint anys. Frédéric va desco
brir el món de I'orgue als tretze anys i 
es va comenyar a manifestar la seva vo
cació per aquest ofici, que va comenyar 
a aprendre als setze anys . Després de 
quatre anys d 'estudi i treball en un ta
ller es va especialitzar en la part sonora 
de I'orgue, i treballa com a fonedor de 
tubs i més endavant com a afinador i 
harmonitzador d'aquests. El seu germa, 
Yann , es va especialitzar en el treball 

de la fusta, com a fuster i ebenista i, per 
tant, s'ocupa tant de la part més visi
ble de I'orgue -com és la fayana- com 
també de les caixes, els secrets, teclats i 
manxes. Frédélic comenta que a Espanya 
van arribar en part per casualitat, pero 
fruit també de la seva formació, i que 
després d'haver treballat en dos projec
tes a l'Estat espanyol , van decidir ins
tal·lar-se a Conca, on s'ocupen tant de 
la conservació i recuperació del patri
moni - fent-se carrec de la restauració 
d'orgues historics- com també del dis
seny i la fabricació de nous instruments, 
normalment inspirats en instruments 
antics. 

Des del seu inici han dut a terme 
nombrosos projectes , alguns tan inte
ressants i motivadors com és la restau
ració deIs dos orgues bessons de la ca
tedral de Con ca, originals de 1770. El 
fet que Con ca aculli anualment la Set
mana de Música Religiosa fa que aquests 
dos instruments s'utilitzin sovint en con
certs , amb l'afegit de permetre inter
pretar repertori per a dos orgues, del 
qual als arxius de la catedral de Conca 
es conserva un extens repertori escrit ex
pressament per a aquests dos instru
ments fins a l'any 1830. Pel que fa als 

projectes de construcció d'orgues de no
va planta, I'actitud que els germans Des
mottes adopten és molt diferent, perque 
busquen la inspiració en una escola con
creta, després de saber quin ti pus d'ins
trument vol el client i, sobretot, quin ti
pus de repertori interessa poder tocar. 
Frédéric Desmottes ho confirma amb 
una frase que condensa I'essencia del 
seu ofici: "So m artesans que fem ma
quines al servei de la música i aixo és 
l'important." Actualment resulta curiós 
observar com la globalització s'ha fet ex
tensible també al món de I'orgueneria . 
En aquests moments els germans Des
mottes treballen en un orgue pel poble 
de Sant Mateu (Castelló) d'estil alemany 
i un altre orgue d'estil catalanoaragones 
per a Montpeller. 

L' instrument i la restauració. El 
projecte de recuperació de 
I'orgue del Vendrell ha estat, 
en paraules del mateix orgue

nel~ un projecte peculiar a causa de les 
caracterÍstiques de I'instrument, ja que 
el nm'anta per cent de l'instrument és 
original i perque és fruit d'una barreja 
de cultures. Desmottes destaca també la 
implicació de la gent al voltant del pro
jecte, quelcom molt poc habitual i molt 
alliyonador: "És extraordinari veure com 
la gent del poble cuida les seves tradi
cions i s'ha bo/cat en aquest projecte. 
Treballar en aquestes condicions és, sens 
dubte, una motiva ció més. " 

La restauració de I'orgue de la Parro
quia de Sant Salvador del Vendrell ha 
estat forya complexa, en tractar-se d'un 
instrument molt singular, en el qual con
flueixen tres cultures assimilades. L'or
gue el va construir, entre els anys 1775 
i 1777, un orguener sUÍs-alemany, Lluís 
Scherrel~ que va estar treballant a Franya 
amb el seu pare i que després es va ins
tal·lar a Catalunya. Per tant, I'orgue re
flecteix aquesta suma de tradicions: de 
Sui'ssa, I'estetica exterior - la part més 
ornamental-; de Franya, la forma de fa
bricar els tubs i ordenar I'orgue, i de Ca
talunya, tots les aspectes musicals i la 



disposició deIs registres. Per tant, ha es
tat una feina difícil en que el primer que 
calia era saber fins on s'havia d'arribar 
o intervenir en aquesta recuperació. En 
tractar-se d'un instrument que ja havia 
estat reformat una vegada al principi del 
segle xx i que s'havia restaurat dues ve
gades , els anys 1962 i 1982, hi havia 
molt de material, pero moltes peces ja 
no eren les originals, s'havien modificat 
i a més el material estava fet malbé pel 
pas del temps, les condicions climati
ques i els insectes. A més, la Comissió 
de l'Orgue del Vendrell va encarrega¡~ a 
banda de la restaura ció i la conservació 
de I'instrument historie en la seva con
figuració original, el fet de guanyar un 
instrument que permetés tocar un re
pertori més amplio Per tant, darrere de 
l'orgue historic s'ha fabricat un nou cos 
per al pedal -que en la seva constitu
ció original només tenia onze tubs- per 
poder tocar un repertori més ampli. Es 
tracta d'una part Íntegrament nova, ben 
diferenciada de l'orgue histOlic, amb nou 
regist res nous que donen mol tes més 
possibilitats a I'instrument i permet to
car tot el repertori centreeuropeu i ale
many. Aquestes dues parts - I'original i 
la nova- són tan independents que es 
pot tocar I'instrument Oliginal sense que 
ningú sapiga que hi ha una part afegida: 
"Com que la part nova esta darrere de 
l'orgue, no molesta, i fins i tot si d'aquí 
a cinquanta anys es torna a restaurar i 
es pensa que els criteris d 'avui dia no 
són els correctes i que cal tornar l'ins
trument a la fesomia del segle XVIII, es 
pot perfectament treure i no s'hi ha de 

modificar res", conclou Frédéric Des
mottes. 

L'orgue de l Vendrell té un total de 
2.039 tubs i els passos que s'han seguit 
per a la seva recuperació han estat els 
següents: restauració de la caixa de 1'01'
gue major, reconstrucció de la caixa de 
la cadereta, reconstrucció de tots els tubs 
de fac;:ana , reconstrucció deIs arbres de 
ferro forjat deIs mecanismes de regis
tres, reconstrucció de la reducció de I'or
gue majar i deIs balancins de la cade
reta, reconstrucció de tres manxes de 
falca, restauració deIs tres teclats ori
ginals i la consola, restauració deIs se
crets, restauració deIs tubs antics , fa 
bricació de dos secrets nous per als re
gistres de pedal nou en un moble 
independent, harmonització i afinació. 

A
l voltant de I'orgue del Ven
drell. L'orgue del Vendrell té 
un enorme valor musical, ar
tÍstic i patrimonial, perque és 

I'orgue antic més complet de Catalunya 
i I'únic que es conserva de la nissaga d'or
gueners Scherrer. Pero, a més, té un va
lor sentimental: el fill il·lustre del Ven
drell i músic universal Pau Casal s es va 
introduir al món de la música a través 
d'aquest instrument, ates que el seu pa
re n'era l'organista. Fins i tot, ja adult, en 
va costejar la recuperació I'any 1929 i, 
de retruc, el va salvar de la guerra civi l. 

L'Associació d'Amics de l'Orgue del 
Vendrell es va constituir contempora
niament a I'origen del projecte de res
tauració de I' instrument amb I'objectiu 
de donar suport a la iniciativa i fer conei-
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xer - i a la vegada conscienciar- entre els 
habitants del Vendrell, i extensivament 
arreu de Catalunya, la importancia d 'un 
esdeveniment com el que s'estava duent 
a terme a la vi la del Baix Penedes. Amb 
un bloc molt actiu, que es pot consultar 
a través d'Intemet, un pot prendre cons
ciencia del nombrós seguit d'activitats 
que aquest grup d'entusiastes de la mú
sica i de la historia de la vi la del Ven
drell han dut a telme alllarg de l'any en 
que I'orgue ha estat en exili al taller deIs 
germans Desmottes a Conca, a més de 
seguir al detall el procés de restauració, 
muntatge i actes inaugural s de I'orgue 
de la Parroquia de Sant Salvador. En to
tal , més de dues-centes activitats d'allo 
més diverses, des de la recuperació de 
la memoria historica de I'orgue -amb la 
reedició d 'uns enregistraments fets per 
Montserrat Torrent a I'orgue del Ven
drell als anys seixanta i I'aparició a l'An
tologia histórica de la música catalana
a la programació de concerts, conferen
cies i exposicions al voltant de la recu
peració de I'instrument. A tall de curio
sitat, val a dir que hi ha hagut activitats 
tan variades com la presenta ció d'un ca
va -produ'it pel Celler Jané Ventura
Gran reserva de l'orgue del Vendrell, I'a
padrinament de tubs d'orgue a calTec de 
diverses associacions que, al seu tom, 
s'han implicat en el projecte amb acti
vitats paral·leles i tot un desplegament 
als mitjans de comunicació local per do
nar a coneixer el que, de ben segur, s'ha 
convertit en un deIs esdeveniments més 
importants de la vila del Vendrell els dar
rers anys. 

L' acte inaugural d'un orgue 
amb vida. L'orgue del Ven
drell s'inaugura el 22 d 'octu
bre de 2010, dia en que es 

complia el 37e aniversari del decés de 
1'¡¡ ·lustre fill de la vi la , Pau Casals. A 
banda de la tradicional benedicció de 
I'orgue, durant el cap de setmana la fes
ta no es va aturar i es van dur a terme 
celebracions religioses solemnes presi
dides pel nou orgue del Vendrell i tot un 
seguit de concerts en els quals van col·la
borar músics tan actius del panorama 
musical cata la com I'organista Juan de 
la Rubia, LluÍs Claret o el Trio Kan
dinsky. El nou orgue del Vendrell co
menc;:a una nova etapa en que es vol in
centivar la seva activitat -fet essencial 
pel qual se n'ha promogut la recupera
ció- amb cicles de concerts, l'ús en ce
lebracions litúrgiques importants -a car
rec del seu organista, Jonatan Carbó- i 
també com a suport als alumnes del 
Conservatori del Vendrell, on hi ha una 
classe d'orgue molt activa. Tot un exem
pIe d 'entusiasme, feina en comunitat i 
sosteniment de valors tan importants 
com són els de la conservació i prom 0-
ció de la cultura . 
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