orgue de Llívia
i els organistes
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El Festival de Música de
Llívia (lii Cerdanya) és deis mes
importants de Catalunya.
Enguíiny s'ha arribat ja a la seva
IX" edieiü. i en aquesta ocasió
s'ha inaiigurat un nrgue -un deis
niés imporiaiils del Principal, de
manufaciiira nova- constmTi per
Gabriel Blancaf'ort i París -incsti'c orguencr-, a Collbató.
El Sr. Josep Vinycl es el secrclari del Patronal del Mtiscu
Municipal de Llívia; Patronal
que. d'altra banda, organilza el
Festival. El Sr. Vinyet. que es
1'anima d'aquest Festival de
Música, cns explica que la idea
de fer un orgue per Llívia "va
sorgir t'a un parell d'anys. donal
que el Patronal va vcurc la necessitai d"un orgue que -a mes de
la seva funcional i tat en el cullc
lilúrgic- obrís una nova activitat
en el Festival. Se'n va parlar
amb el Sr. Amadeu Roca (oi'ganista deis capulxins de Sarria) el
qual eslava molt entusiasma!
amb la idea; ja d'cntrada cns va
dirque ens poséssim amb contacte amb l'orguener Sr.
Blancafoit. Aquesta idea es va
anar maduran! -tot í que amb
moltes prccaucions- i va quedar
un xic estancada, l'ins que es va
parlar amb Epson".
Epson, principal sponsor del
Festival de Música de Lli'via, els
encoratja a tirar Tafcr cndavant.
A mes a mes de {'sponsorització
d'Epson, es va obrir una subscripció pública. El Sr. Vinyet ens
comenta: "Es peí Palronat una
salisfacció molt gran teñir aquest
instrument tan magníj'ic
Representa un fel culminant en
Taclivital musical que organilzem; una fita del Patronal, i a la
vegada representa una obertura
vers nous horitzons. vcrs unes ac-

tivitats organístiqucs. S'está ja
pensant en un cicle especial de
música d'orgue. i també es preven dur a tcnme un curs d'orgue".
L'orgue de Llívia es un oi'gue
cátala. El Sr. Blancaforl cns explica algunes de les caiaclerísliques d'aquesl inslrumeni:
"D'aparenQa, fomia externa de
l'orgue i lloc d'instal.lacio, d'estructura, és orgue cátala. Ara, en
dicm caíala perqué té orgue
majoi' i eadircta. i perqué els salmers son diatonics, i no cromatics. i perqué els ¡oes no son parlits sino senccrs. Ilcvíil de la batalla -baixons i clarins-, es Túnic
Joc que esta partit. La disposició
de registres és molí polivaient:
els registres que hi ha aquí poden
ser d'un orgue francés, alemany
i. potser, Italia i caslellíi -no lant.
En un orgue casteüa. iiormalment. no hi lia cadircta vertadera,
d'csqucna. No n'hi ha cap
(d'orgue caslella amb cadirela). 1
amb tres teclats, molt tardanamenl, Així com nosallrcs lenim
orgues gotics del seglc XV. amb
tres icclals. un d'ells no gaire
lluny. que es el de Pcrpinya, tal
com havia estal a Torigen, un
alire és el de la Scu de Mallorca,
que encara hi es {la caixa) i altres
que han dcsaparcgut. Percxempie és molí maco el contráete de
Porgue de Girona que es va fer
vers el 14S{); és alió que en diem
modélic. L'orgue caíala és complclament dileient de Porgue castella; és un altre plantejamenl".
Si bé és cerl que l'orgue caslella parteix els jocs entre cl do3
i cl do diesi3. Porgue caíala presenta alguns jocs dividits enlre el
si2 i el do3. El corneta, per
exemple, es de ma di'cla, i parteix del do3. Quant a aquesta
qiiestió cl Sr. Blaneafort cns ex-
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plica: "Es un cosliim que es lé el
de comentar el niig registre de
cómela en do, I aquí'a
Catalunya, LIOIICS. la niajor parí
d'orgués ho teñen. Digucni Sanl
Sever, o MonlhhuiL-. o digueni el
Veiidiell. Ara mes modeiiiamcnt
es va introduir la manera i moda
easlcllana. i seguramcnt n'hi ha j
ídgULis. LrorgLics. L|ue dciion estar i
partils entre do i do diesi; ara, isi
íigafcm els compositors-organistes qtic han cserit nnísiea. polser
l'iinic que fa servir la participad o catalana es .kisep Elies. en
eanvi Joan Cabanilles no".
Sabem que l'origen de la
Irompcteria de batalla n<i és caíala; "Exactanicnt no se sap quan
arriba a Caüdunya. Em sembla
c|ue anibii ¡imb un orgucner n:ivaiTCs. .loscp Sesma, vers el
1680, i aquest va l'er Torgue de
la capella del Sant CrisI de
Lepant (a la catedral de
Barcelona), el que esiíi a dalt,
amh dues Javanés. Es un orgiie
molí aragonés, ía^ana aragonesa.
Pero abans havia ireballat a
Santa Mariadel Mar.
Segurament. no se sap, no hi ha
contractes per saber si va fer tal i
tal cosa, va posar la trompeteria
de batalla i els jocs partits.
Perqué lols els organistes que es
troben a Palcncia. León. Astorga,
catalans, tots venen de Santa
María del Mar. A Caslella, no hi
haviii prou miísics. i semprc que
tcien oposicioiis es pre.sentaven.
moltes vegades. valencians, aragoneses, catalans. Amh la condieió que s'havicn de nacionalil/ar.
En temps de Felip IV, molls organistes no eren admesos "Por ser
extranjeros"". Ili hadocuments, i
no pocs. Felip IV. els havia de Icr
raulorilzació. nacionalit/.ar*".
En resposta a la nosira pregunta respecte a l'al'inació de
Torguc, i sobrelot de cara a fcr-hi
coiicerts amb Ibrmaeions de
cambra que toquin amb inslruments origináis afináis al diapasó
derepoca(4l.'i Hz).clSr,
Blancafort ens respon; "L'orgue
de Llívia esta afinat a 440 Hz.
Abans tots els orgues d'aquf eren
afinats a lo d'orgue. Jo he consIru'ít alguns orgues afinats aixf. el

del Sant Ángel Cuslodl de
Valencia, un altre per unes monges de Valencia, també. A
Valencia encara és viu aquesl
costum. Aquí (a Llívia) es podria
fer un despla^ament deis balancins de la niec;niica de Torguc
major -es podria transportar- no
^ amh la cadirela ni amh el pedal".
B E s t e n i del tol convenvuts que
aquest nou orgue, el qual contribueix al patrimoni LU'tístic i organístic de la pi'ovíncia de Girona,
així com el de Catalunya, sera
admirat i rcconegul pcls mes
prestigiosos organistes d'arreu.
Un orgue curuU d'il.lusions a
l'espera de ser polsat en concerls
i cursos espccialilzals, aixf com
en les Celebracions del ciilie litiirgic de la parroquia, missió que
també te cncomanada. L"orgue.
com a instrimieni que canta i salmcja amh l'assemblca del poblé
l'idel, ha de recuperar el seu lloc.
la seva dignitat. MoU sovinl, i en
Torca indrets. son mans inexper-

sionalmcni ni tan sois es plantegen. AquesE plantejament. pero.
sera útil i valid per a lotu aquella
perst>na que encara avui -l'orguc
ha donal mes que moslres suficietits de la seva personalitat en
el decurs de la seva llarga
existijneia- es capa^ de no entendre-ho. El nostre país -i és realment una llaslima- no ha recuperal. encara, la pla^a de l'organisla foniiat, el carree d'organista.
com en les cpoques deis veritables organistes: Gabriel Menalt.
Josep Elics. Pere Alhcreh i Vda.
Joan Cabanilles o Joan Baplista
Comes, per esmenlar-ne alguns
tleis PaVsos Catalans. Sovint hi
ha una manca de sensibililal. i
una bona dosi de bona fe -per
dir-ho d'alguna manera-, i s'accepta locar Porgue, sense l'emolivitat vers rinstrumenl únicanient per la rao de ler-ho. de fer
un servei, lilúrgicament partant.
Aquesta és la tasca de Torganista
en el passat. i en el prcsent en

E! non orsiiic
tie Ui'viu.

un ílels injll/irs
de Caíciluiwd.

tes les que afavoreixen un mal
concepte de l'orgue i el ridiculiizen. Sovint son persones que
amb una fonnació pianística conIbncn el tractamenl del leelat, no
s'adonen que Porgue és un instrumenl de vent i que res té a
veure amb Pacció percudida de
Pinstrument de corda que és el
piano -en aquest cas- i que
Porgue, cada orgue. ha de respinu', ni que sigui per aeompanyar
la liturgia. Aquesta és una qüeslió
que els organistes formats profes-
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molts indrets de Pestranger. A
casa nosira encara no estem del
tol sensibiliizatsL'orgue de Llívia és, sens cap
mena de dublé, un deis millors
orgues que. consiruTt a Collbató. i
que aplega la Iradició catalana,
dona cahuda a la gran literatura
escrita pera r'instrumenl rei". literatura que giravolta a l'entom
deis grans meslres clíissics, a
rentorn de Joan Sebastia Baeh.
MODEST MORENO I MORERA
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