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INTRODUCCIÓ 

Uns quants dels motius pels quals m’he endinsat en aquest treball tot i saber que 

tenia escassa informació i pocs coneixements han estat els següents: Primerament 

sóc pianista i m’encanta el piano, des de ben petita que toco l’instrument. La meva 

primera idea era construir una maqueta d’un piano però tant pels materials o pel 

nivell de dificultat m’era impossible. Després vaig pensar en fer la maqueta d’un 

piano electrònic però també era complicat. Havia de comprar el circuit elèctric així 

que no tenia gaire base de treball de recerca. Fins que em van donar la idea de 

tractar el tema de l’orgue, que tan aquest tema i el de les campanes passa força 

desapercebut a Catalunya i si no ens hi dediquem podria arribar-se a perdre com es 

pot extingir una espècie animal. Llavors vaig recordar que a l’estiu, visitant un palau 

molt gran a Oxford ens van fer una demostració de com sonava l’orgue d’allà i vaig 

quedar molt sorpresa. Em van venir moltes ganes de saber com sonava aquell 

instrument tan immens i saber perquè hi havia tants tubs i de tantes mides.  

 

OBJECTIUS 

1. Construir una maqueta simple d’un orgue (d’una sola octava) per demostrar 

com va el mecanisme de l’orgue d’una manera entenedora. 

2. Conèixer més sobre totes les seves parts, la seva història durant les diferents 

èpoques... 

3. Fer una visita al taller Blancafort d’orgues de Collbató, actualment principal 

empresa d’orgues a Catalunya. 

4. Relacionar l’instrument amb la part física del moviment ondulatori i les ones 

sonores. 

5. Buscar una mica d’història dels dos orgues que tenim a Solsona 
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CAPÍTOL 1: PRESENTACIÓ DE 

L’INSTRUMENT 

1. Concepte, definició de l’orgue i lloc dins la 

classificació freqüent dels instruments musicals 

1.1 CONCEPTE 

Els orígens del terme <<orgue>> procedeixen del grec, de la paraula grega 

<<organon>> que significa instrument en general i, en particular, instrument 

de música. Organisme també és un derivat de la paraula <<organon>>; així 

que fins i tot algunes parts de l’orgue tenen noms semblants a la morfologia 

de l’organisme animal: diem, per exemple, que els tubs d’orgue tenen boca, 

orelles, llavis, etc.; les manxes s’assemblen als pulmons fent la funció 

d’emmagatzemar aire; els teclats estan dissenyats com a manual (de mà) i 

pedal (de peu); la consola és com el cervell que registra els moviments de 

l’organista i els transmet per mitjà del sistema nerviós de la tracció perquè es 

converteixin en música.  

 

1.2 CLASSIFICACIÓ DE L’INSTRUMENT 

L’orgue és un instrument complex i per aquesta raó és difícil de classificar-lo.  

Parlem de la classificació usual dels instruments musicals. Es classifiquen 

tradicionalment en tres categories a causa de la composició dels instruments 

de l’orquestra dividits en grups de característiques sonores (timbre, 

expressivitat, agilitat, etc.) bastant homogènies. Es classifiquen en: 

instruments de corda, instruments de vent i instruments de percussió.  

- Instruments de corda: són els instruments que el seu cos sonor és una 

corda musical. Es composen per tres subgrups: instruments de corda 

fregada (per ex. Violí, viola, violoncel, contrabaix ), instruments de corda 

puntejada (per ex. guitarra, arpa) i instruments de corda percudida (per ex. 

piano). 

- Instruments de vent: són els instruments que produeixen el so per mitjà 

d’una massa d’aire. Es classifiquen en dos grups: instruments de  fusta 
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(per ex. flauta, clarinet, flabiol) i instruments de metall (per ex. trompeta, 

trompa). 

- Instruments de percussió: són els instruments que el seu so s’obté 

percudint. Es divideixen en dos grups: instruments de so determinat (per 

ex. timbales, campanes) i instruments de so indeterminat (per ex. bombo, 

triangle). 

L’orgue es classifica com a instrument de vent i dins d’una subcategoria en la 

qual està sol, ja que va ser creada per a ell: instruments de vent de teclat i 

tubs. 

 

1.3 DEFINICIÓ 

Mozart va dir que considerava l’orgue com “El rel deis instruments”. 

Des del punt de vista acústic, l’orgue és un instrument de vent ja que el so és 

produït per mitjà d’una massa d’aire. També s’inclou en els subgrups 

d’instruments de fusta o instruments de metall, ja que consta de tubs de fusta 

o de metall, però es diferencia d’ells en què la massa d’aire que produeix el so 

és accionada per mitjà de teclats, i és posada als tubs mecànicament. 

L’orgue és un instrument complex i múltiple. Acústicament es pot considerar 

com una col·lecció d’instruments; en efecte, els diferents registres o jocs, 

formats per una sèrie de tubs semblants, construeixen cadascun per separat 

un instrument. Si posseeix teclats varis, cada un d’ells és considerat com un 

orgue diferent, i per això se’l menciona de vegades en plural referint-se a un 

sol instrument com per exemple en francès. 

 

2. Parts de l’orgue, descripció general 

2.1 LA CONSOLA 

La consola és el pupitre de comandament de l’organista, que registra i 

transmet els moviments del músic en la interpretació musical. Quan parlem 

d’instruments petits, la consola acostuma a ser rectangular. Però amb els 

grans orgues és més freqüent que tingui forma semicircular amb la finalitat 

que els nombrosos registres de l’instrument estiguin més a l’abast de 

l’organista. La consola consta dels següents elements: 
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2.1.1 Teclats manuals 

Conjunt de tecles ordenades segons el sistema temperat de la divisió 

de l'octava en 12 semitons. El nombre i la distribució dels teclat varia 

segons els constructors. Els primers orgues només tenien un teclat, 

més tard, cap al segle XV, se'n va afegir un altre.  El quart i cinquè 

teclat es van introduir cap al segle XVIII i el sisè i setè (molt 

excepcionals) al segle XX.  Els diferents teclats volen proporcionar 

diferents plans sonors, és per això que cadascun té uns determinats 

registres i estan ubicats en una determinada posició i alçada de 

l'orgue.  De forma general trobem de baix a dalt: 

1) Orgue major 

2) Positiu o cadireta (quan els tubs d'aquest teclat es col·locaven en 

una caixa darrera de l'organista) 

3) Recitatiu 

4) Bombarda 

5) Solo 

6) Eco 

 

2.1.2 El pedal 

És un teclat pels peus. Té com a finalitat sostenir l'harmonia de la 

música fent de baix harmònic o bé fer una melodia solista. El pedaler 

va aparèixer després dels teclats manuals. El pedaler pot tenir les 

tecles en posició paral·lela o radial, plana o còncava respecte del 

terra.   Actualment té una extensió de 30 tecles. 

 

2.1.3 Els registres 

Són tiradors de fusta o plaques basculants que porten escrit el nom 

dels jocs de tubs segons el seu timbre i un nombre que indica l'altura 

sonora d'aquests jocs.   Serveixen per obrir i tancar el pas de l'aire des 

de l'arca de vent cap als tubs. 
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2.1.4 Els acoblaments 

Són unes palanques que uneixen la sonoritat dels teclats entre si, ja 

sigui entre els teclats manuals o entre els manuals i el pedaler.   També 

es pot fer un acoblament entre octaves (del mateix o diferent teclat). 

 

2.1.5 Les combinacions 

Permeten passar d'una registració a una altra amb rapidesa. Existeixen 

tres tipus de combinacions: lliures, ajustables i fixes.  En els orgues 

amb registració elèctrica es poden esborrar totes les combinacions i 

tancar els registre a través d'un anul·lador.   

 

2.1.6 Els efectes accessoris 

o La caixa expressiva: caixa que conté els tubs d'un o més teclats.  A 

la part de davant d'aquest moble hi ha unes gelosies que es poden 

obrir i tancar mitjançant un pedal. D'aquesta manera, es produeix 

l'efecte de forte i piano   

o El crescendo: s'acciona a través d'una palanca o un cilindre i va 

obrint els registres de forma progressiva i additiva dels més suaus 

als més forts i viceversa. D'aquesta manera també s'aconsegueix 

passar del pianíssim al fortíssim i a l'inrevés.  

o El transpositor: s'acciona mitjançant una palanca i serveix per 

transportar. Puja o baixa el so de tot el teclat des de mig to a dos 

tons.  Actualment aquest accessori gairebé ha caigut en desús.  

o El trèmolo: produeix una intermitència en l'entrada d'aire al secret i 

fa l'efecte de vibrato.  Hi ha orgues amb diferents classes de 

trèmolos: ràpid, lent, fort, 

suau...  

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Parts de la consola. 

Font: copyright grup 

Blanquerna 
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2.2 LA CAIXA O COS DE L’ORGUE 

Conté tots els mecanismes i elements destinats a produir directament el so o 

a recollir des de la consola les ordres de l'organista: 

2.2.1 Els tubs 

Són cilindres de metall o fusta, de forma cilíndrica o cònica.   Els tubs 

labials contenen la columna d'aire que produeix el so.  Els tubs de 

llengüeta són solament els ressonadors del so produït per la 

llengüeta.   Cada tub només pot produir un so, per tant cada joc de tubs 

té tants tubs com notes té el teclat. Per contra dels altres instruments 

de vent, els tubs de l'orgue sempre sonen amb la mateixa intensitat.     

Els jocs de l'orgue són una filera de tubs de diferents mides però 

d'igual forma, intensitat i timbre que correspon a la sèrie cromàtica de 

tecles de tota l'extensió del teclat.   Són conjunts homogenis de tubs.  

Per denominar els tubs s'anomena el nom del timbre i de la llargada del 

tub base. Trobem:  

Longituds: 

- 32' (do-2) propi del pedal d'orgues de gran magnitud  

- 16'(do-1) 8' (do1) imprescindible per qualsevol orgue  

- 4'(do2) 2' (do3) 

- 1'(do4) 1/2' (do5) 

- 1/4'(do6) 1/8'(do7).  

Quan es combinen diferents jocs obtenim les diferents combinacions 

sonores, els diferents timbres.   

L’orgue té una extensió d’aproximadament entre sis i deu octaves, 

segons el nombre i la tessitura d'aquests tubs.  A més a més, disposa 

de diferents jocs de tubs que fan que tingui una riquesa i amplitud 

tímbrica exquisida.   Així doncs, amb els diferents jocs podem tocar 

l'àmbit sonor de tota la freqüència audible.      

Trobem tubs oberts i tubs tancats. Si un tub obert el tapem, sonarà una 

octava més greu. 

 

http://grups.blanquerna.url.edu/m222/sons/extensio%20orgue.WAV
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2.2.2 El secret:  

És la caixa de distribució, i cada teclat en 

té un.  És on entren en contacte totes les 

tecles i registres de la consola amb els 

tubs i les corresponents vàlvules o 

ventalloles.  Així és en el secret on es 

permet o es priva el pas de l'aire als tubs, 

segons si s'obren o es tanquen les 

vàlvules. 

 

 

 

 

 

2.2.3 La tracció: 

És el mitjà de comunicació entre la consola i el secret.   La tracció 

transmet el moviment de les tecles fins a les vàlvules del 

secret.   Existeixen tres sistemes de tracció: mecànica, pneumàtica i 

elèctrica. 

 

Foto 3: esquema d’un secret amb una part tels tubs. Font: 

Jordi Alcaraz, “El órgano”. 

Foto 2: Alçat, perfil i secció d’un tub obert (de 

metall, a dalt a l’esquerra). Alçat, perfil i secció 

d’un tub tancat (de fusta, a sota a l’esquerra). 

Detalls de dos tubs de llengüeta, un obert de 

metall i l’altre tancat de fusta. (a la dreta) 

A: cos. B: ànima. C: Peu. D: llavi superior. E: llavi 

inferior. F: llavis en forma d’escut. G: tap 

d’afinació. H: tapa inferior. 

Font: Jordi Alcaraz, “El órgano” 
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2.2.4 Les manxes, el motor ventilador i la pressió d'aire:  

La manxa és l'aparell que recull l’aire, el comprimeix i l'insufla a 

pressió en els tubs a través del secret.   Amb els avenços 

tecnològics s'han canviat les manxes per una turbina d'acció 

centrífuga. Aquesta turbina és alimentada pel mètode ventilador. 

Tot i això existeixen unes manxes de reserva que emmagatzemen 

l'aire comprimit.  

La pressió d'aire sempre ha de ser constant per això s'introdueix 

una caixa reguladora entre el motor ventilador i la manxa de 

reserva. La pressió d'aire dels orgues actuals és de 50-70 mm.  

 

2.2.5 La façana: 

És la part decorativa de l'instrument. Conté els tubs visibles i les 

decoracions del moble.  Està situada a la part frontal de la caixa de 

l'orgue perquè sigui el més visible possible.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Parts generals de l’orgue. Font: copyright grup Blanquerna 
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CAPÍTOL 2: CAPÍTOL 2: EVOLUCIÓ 

HISTÒRICA I GEOGRÀFICA  DE 

L’INSTRUMENT 

1. Evolució històrica 

1.1 Els orígens i l’època greco-romana 

 

És curiós perquè l’orgue, quan va ser inventat al 

segle III aC per Ctesibi (un enginyer grec) va ser 

batejat com a hydraulis. Aquest tenia una o 

diverses fileres de tubs sonors, un secret on 

emmagatzemar el vent, una manxa mecànica i 

un teclat per conduir el vent a un o altre tub. 

L’hydraulis es va difondre molt ràpidament per 

tot el món grec. El seu ús no era només per al 

plaer del concert sinó que també el feien servir 

per funcions militars com per exemple d’alerta ciutadana, de missatges 

a distància i fins i tot amb fins terapèutics. 

 

Més tard va entrar a Roma a mitjans 

del segle I dC i va conquerir ràpidament 

la civilització romana. Molts 

emperadors van ser organistes i 

apassionats de la música d’aquest gran 

instrument com per exemple Neró, que 

va ser un gran estudiós de l’orgue. La 

religió s’hi oposava i rebutjava tots els 

instruments musicals. 

Quan es va enfonsar l’Imperi d’Occident, víctima de les invasions 

bàrbares del segle V, l’orgue va desaparèixer de l’Europa occidental. 

Paral·lelament, l’imperi d’Orient reprengué la tradició hel·lenística, la 

Foto 5: Hydraulis. Font: copyright 

grup Blanquerna. 

Foto 6: Mapa d’Europa i Nord d’Àfrica. 

Font: copyright grup Blanquerna. 
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continuà i la difongué per tot Bizanci. Això va fer que l’orgue recuperés 

el seu antic prestigi però limitat exclusivament a la vida civil (l’Església 

bizantina no admetia la música instrumental dins del temple).  

L’emperador bizantí Constantí V va regalar un orgue al rei dels francs 

Pipí I “el Breu”, amb finalitat polítiques, fent que l’orgue reaparegués a 

Occident. Tot i que va ser el monjo Gerbert d’Orlhac (gran estudiós de 

la cultura islàmica i orguener de gran prestigi) el veritable introductor de 

l’orgue als regnes cristians d’Occident. 

En particular a Catalunya, la dada més reculada referida a l’orgue 

pertany a l’any 888, en l’acta de consagració de l’església parroquial de 

Sant Andreu de Tona, on hi ha un orgue entre les altres provisions del 

nou temple. 

L’orgue va començar a ser més famós quan s’introduí definitivament a 

l’Església, a partir del segle XIII. Es van començar a construir 

instruments fixos i cada vegada més grans i més treballats, 

proporcionats al volum dels temples. Va començar un procés d’evolució 

imparable, com la duplicitat de teclats resultats de la unió, al segle XV, 

de dos orgues independents: l’orgue major i el positiu. 

A mitjans del segle XVIII, orgueners i organistes van arribar a plena 

mestria. Durant el barroc va ser un dels instruments reis al costat del 

violí i el clavicèmbal, i Bach en va ser el seu màxim exponent. 

Posteriorment va perdre el seu protagonisme, encara que molts 

compositors com els fills de Bach o, a la Península ibèrica Antoni Soler, 

van escriure composicions per a orgue. Per sort, els romàntics com 

Mendelssohn, Schumann, Brahms o C. Frank el recuperaren.  

En la història de la música trobem el paper important de l’orgue. Fins i 

tot Puccini va incloure l’instrument en alguna de les seves òperes i 

Mahler en alguna de les seves simfonies.  

Mozart el va definir com el rei dels instruments, un epítet que encara 

ningú ha estat capaç d’arrabassar-li. 
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1.2 L’època medieval (s- VIII-XII) 

L’orgue medieval és un orgue senzill. Es caracteritza per ser inicialment 

un orgue d’un sol teclat que tenia un so fix i invariable. El teclat estava 

compost de diferents jocs de tubs però tots sonaven sempre alhora, és 

a dir, no es podia separar la sonoritat dels diferents jocs de tubs. Per 

això, els Alemanys el van anomenar “Bluckwerk” i vol dir que tots els 

jocs sonen junts, no ho poden fer per separat. 

 

1.3 L’època del renaixement (s-XIII-XVI) 

Cap al segle XVI apareix un nou orgue que ens dóna millor so que el 

de l’època medieval, l’orgue del Renaixement. Es defineix com a orgue 

analític, ja que té la possibilitat de separar-se cadascuna de les famílies 

dels tubs. Així doncs els orgues guanyen molta riquesa tímbrica degut 

a les noves possibilitats de combinacions de jocs de l’orgue. El 

Renaixement va impulsar la formació de diferents escoles nacionals. 

Itàlia, Anglaterra, Alemanya i la Península Ibèrica van presentar les 

particularitats estilístiques més notables.  

 

1.4 L’època barroca o clàssica 

Anem a veure el segle XVIII. Hi va haver un salt de nivell perquè 

orgueners i organistes van arribar a la plena mestria. Durant el barroc, 

va ser un dels instruments reis al costat del violí i el clavicèmbal. 

Després va quedar una mica abandonat fins que els romàntics com 

Mendelhsonn, Schubert, Brahms o C.Frank el recuperaren. 

 

Aquest orgue es caracteritza per tenir els jocs dels principals i les 

flautes molt equilibrats, força jocs d’harmònics i alguns registres 

característics com el cromorn, la veu humana i la corneta. Aquest tipus 

d’orgue pot tenir: 

o Un sol teclat manual 

o Un teclat manual i un pedaler 

o Dos teclats manuals i un pedaler. L’orgue major correspon al teclat 

principal. Els seus tubs estan col·locats a la façana principal i 
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darrere seu, al centre de l’orgue. La cadireta (o positiu d’esquena) 

correspon al conjunt de tubs situats darrera l’organista i al teclat 

inferior. El conjunt de tubs del pedaler estan situats darrera i als 

extrems laterals. 

o Tres teclats manuals i un pedaler. A més a més de l'orgue major i 

de la cadireta (positiu d'esquena) hi ha un altre teclat de resposta 

llunyana anomenat ecos o recitatiu que té el conjunt de tubs a dalt 

de tot i darrera de l'orgue major.   Com el seu nom indica pretén 

donar una sensació d'eco o resposta llunyana.      El conjunt de tubs 

del pedaler estan situats darrera i als extrems laterals. 

El conjunt de tubs del pedaler sempre estan situats darrera de tot i un 

xic elevats perquè els tubs dels altres teclats no en tapin el so. 

Dues grans característiques de l’orgue clàssic i barroc és el gran 

protagonisme que tenen els jocs de plens i l’altra és el sistema de 

tracció mecànica. És el més precís i cada tecla obre la ventallola 

corresponent a cada tub gràcies a un sistema mecànic de varetes i 

escaires. 

 

1.5 L’època romàntica (s-XIX) 

Al segle XIX sorgeix l’orgue romàntic. Els principals llocs on se’n creen 

són França i Alemanya. En aquell moment, la sonoritat de l’orquestra 

simfònica era molt important així que l’orgue romàntic intenta imitar 

aquesta sonoritat i per tant incorpora una sèrie de canvis com: 

o Hi ha moltíssims jocs de tubs, així que l’orgue augmenta la seves 

dimensions. 

o Com que volen imitar l’orquestra, col·loquen els tubs de forma que 

imiti el seu so. 

o Es multipliquen els jocs de tubs, s’afegeixen jocs de 8 peus i 

n’apareixen de nous que imiten els instruments e flauta travessera, 

clarinet, oboè, fagot, trompetes harmòniques, veus humanes, veus 

celestes, viola de gamba. 

o Es construeixen accessoris que permeten fer concerts de gran 

magnitud. Exemples d’aquests accessoris són les combinacions 
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programades  de registres, els acoblaments i els efectes expressius 

de la caixa expressiva, crescendo i tremolo. 

o La tracció mecànica que tenia l’orgue barroc o clàssic passa a ser 

tracció pneumàtica, elèctrica-pneumàtica o elèctrica perquè 

consideraven que la tracció mecànica era massa dura i perquè les 

transmissions entre consola i caixa de tubs es van complicar. 

o Desapareix la cadireta i aquest conjunt de tubs (de l’orgue positiu) 

passa a estar col·locat més o menys davant de l’organista. Per 

aqueta raó passa a dir-se positiu de pit o Brustwerk 

o Van començar a construir-se orgues de dues consoles 

independents. 

 

Els teclats de l’orgue romàntic canvien i queden establerts de la 

següent manera: 

o El positiu està just a sobre de l’organista, per això s’anomena 

positiu de pit (està situat al pit de l’organista) 

o Apareix l’eco, sovint situat a dalt de tot i a darrera de l’instrument, 

perquè exploti el pla sonor que defineix el seu so: el so d’eco. 

o L’orgue major és el teclat principal. 

o El positiu de Couronne ou Kronwerk és el conjunt de registres que 

coronen tot l’instrument per la seva situació a la part més elevada. 

Està situat en un lloc molt distant pel que sona molt llunyà. 

o El recitatiu, sovint expressiu, ocupa el lloc del positiu de l’orgue 

clàssic. El recitatiu està situat a l’interior de l’instrument. Aquest té 

jocs solistes com el Houtbois i també el Quintaton (bordó- gamba). 

o El pedaler té una extensió considerable (dues octaves o dues 

octaves i mitja). El pedal correspon a un conjunt de tubs 

normalment més greus que la resta de l’instrument. 

o El teclat de bombarda és un altre teclat amb registres de 

llengüeteria com la trompeta i la bombarda. Està situat en un segon 

terme però no tan lluny com el recitatiu o d’ecos. 

 

Per raons econòmiques, aquest orgue es convertí en un substitut de 

grups instrumentals en les celebracions. 
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1.6 L’època actual (s- XX) 

Dins d’aquesta època trobem tres tipus d’orgue: 

o L’orgue neoclàssic: A la primera meitat del segle XX es vol tornar a 

l’estic barroc i a l’estil romàntic. Volen fer un orgue amb el qual es 

pugui tocar música barroca i també romàntica. Això és a causa del 

retorn de la moda barroca (sobretot les obres de Bach). Els jocs de 

plens tornen a prendre la màxima importància i la tracció torna a ser 

mecànica. 

Aquesta classe d’orgues conté el nombre més important de jocs (a 

causa de que volen posar dos èpoques en un sol orgue). Alguns 

arriben als 60 jocs amb tot tipus de nous accessoris. 

A causa de voler adoptar tots els estils en un sol instrument es van 

produir instruments sense un estil concret i cap al final d’aquesta 

època apareixen els instruments “industrials”, on els elements dels 

orgues són fabricats en grans quantitats pels respectius 

especialistes. Sorgeixen l’orgue elèctric i l’electrònic. 

o L’orgue elèctric: Produeix el so a partir de la barreja de components 

mecànics (discos metàl·lics de diferents mides que quan giren 

produeixen el so) i elèctrics (oscil·lació d’un corrent elèctric). El so 

només es pot escoltar a través d’un altaveu. Cada disc té una 

pastilla que transmet el so a un amplificador i a un altaveu.   Pertany 

a la família dels instruments electròfons (perquè produeix el so per 

oscil·lació de corrent elèctrica). El primer orgue elèctric es va 

desenvolupar al 1930 als EEUU. 

o L’orgue electrònic: Produeix el so mitjançant circuits electrònics 

relativament senzills.   El so només es pot sentir a través d’un 

altaveu.  Aquest orgue es sol utilitzar amb la funció de vibrato. És 

un instrument que es va popularitzar molt en la dècada dels 

seixanta i dels vuitanta. Sovint l’utilitzen els teclistes per substituir el 

piano acústic ja que l’orgue electrònic és portàtil i força assequible.   

Pertany a la família dels instruments electròfons (perquè produeix el 

so per oscil·lació de corrent elèctrica). El primer orgue electrònic va 
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aparèixer al 1937, tot i que al 1935 ja es va construir un orgue 

gairebé del tot electrònic: “l’American Hammond” 

 

2. Evolució geogràfica 

2.1 L’orgue ibèric                              

L'orgue Ibèric es construeix a Espanya a partir del segle XVI. Busca 

una gran suavitat del so i colorit harmònic.   Generalment té un sol 

teclat però molts jocs de registres per proporcionar-li el color harmònic 

que tan desitjaven.   L'orgue Ibèric de Castella té un sol teclat a l’època 

barroca.  

 

 

 

 

 

 

2.2 L’orgue ibèric tardà 

L'orgue Ibèric tardà és una evolució de l'orgue Ibèric que es 

caracteritza per tenir una major potència sonora degut als jocs de 

trompeteria horitzontal. Aquest instrument apareix cap al 1700 i fa 

ressaltar encara més la sonoritat del harmònics de l'orgue. 

 

2.3 L’orgue Italià 

L'orgue Italià es construeix, com molt bé diu el seu nom, a Italià a partir 

del segle XVI. És un orgue molt dolç i lluminós. Té un jocs de plens 

molt brillants i nets però no hi ha tanta riquesa tímbrica i harmònica 

com a l'orgue Ibèric.  

 

2.4 L’orgue Alemany 
L'orgue alemany té molta corpulència de so i una notable prevalença 

de la família del principal (l'orgue major).  Té una sonoritat molt plena, 

Foto 7: L’orgue ibèric. Aquest orgue es caracteritza per tenir la denominada "octava curta" que vol 

dir que l'octava més greu del teclat no té totes les notes cromàtiques i que les notes diatòniques 

estan col·locades d'una forma diferent. Font: grup Blanquerna 
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massissa i amb molt de cos, així com una gran potencia de so. Això és 

degut a que els orgues estaven situats a sobre de la porta d'entrada de 

les esglésies i necessitaven una gran potència perquè el so 

s'estengués per tot l'edifici.   

 

2.5 L’orgue nòrdic 

L'orgue nòrdic es caracteritza per col·locar els diferents plans sonors 

verticalment. Així doncs trobem: 

o La consola en primer terme. 

o El positiu situat just darrera de la consola, a l'alçada del pit de 

l'organista.  És el mateix positiu de pit de l'orgue romàntic. Els 

noruecs l'anomenen Brustwerk. 

o L'orgue major anomenat Oberwerk és l'orgue principal i està 

instal·lat immediatament darera del Brustwerk (positiu de pit). 

o El Kronwerk és el conjunt de registres que coronen tot l'instrument 

per la seva situació a la part més elevada. 

o Els jocs del pedaler estan situats a banda i banda dels altres jocs 

de tubs, és a dir, als laterals de la caixa de l'orgue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: L’orgue nòrdic. Font: grup Blanquerna 



 
 

  
20 

 
  

Construcció d’una maqueta d’un orgue i la seva relació amb la física 

CAPÍTOL 3: CONTRUCCIÓ D’UNA 

MAQUETA D’UN ORGUE SIMPLE 

1. La família Blancafort 

1.1 El mestre orguener: Gabriel Blancafort i París 

Va néixer el 10 de Maig de 1929 a La Garriga en el sí d’una família de músics 

(fill de Manuel Blancafort que era compositor i germà d’Albert Blancafort que 

era director de cor). Gabriel Blancafort va rebre la seva formació al col·legi de 

Sant Ignasi de Sarrià, i posteriorment a la Universitat 

pontifícia de Comillas on va descobrir la seva vocació per 

l’orgue. Va iniciar el seu aprenentatge al taller Rogent de 

Collbató sota el consell dels mestres Paul Frank i el P. 

Gregori Estrada i després als tallers de González a París i 

Walcker a Ludwigsburg. El 1963 va fundar el seu propi 

taller amb Joan Capella, d’on han sortit més de cent 

instruments de nova planta i una trentena de 

restauracions de rellevància per nombrosos temples com: 

- Les Catedrals de Barcelona, Mallorca, Menorca i Alcalá 

de Henares.  

- Monestirs de Montserrat, Ripoll, Santuaris i Basíliques 

de Torreciudad, Tibidabo i Mataró. 

- Esglésies parroquials de Marbella, Puigcerdà 

- Sales de concert de Granada, Las Palmas, Madrid  

- Petits instruments per capelles i domicilis particulars  

d’organistes.  

 

Gabriel Blancafort passarà a la història com la peça clau en la reconstrucció 

del panorama de l’orgue del S.XX, molt malmès pel període de guerra i 

postguerra. Pioner en la recuperació de l’instrument de tracció mecànica i 

estètica barroca, Gabriel Blancafort ha restaurat l’ofici d’orguener al nostre 

país, contribuint a la formació i establiment de la major part de professionals 

actius en aquests moments. 

Foto 9: Gabriel Blancafort i París. 

Font: Copyright grup Blanquerna 
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També és extraordinària la seva aportació en l’estudi musicològic de l’orgue 

amb nombrosos articles, publicacions i conferències. Ha estat membre 

fundador de la Societat Catalana de Musicologia, membre fundador de la ISO 

(Societat Internacional d’Orgueners), membre de la Reial Acadèmica de 

Ciències i Arts de Barcelona i medalla de plata al mèrit artístic de belles arts 

així com altres condecoracions en reconeixement de la seva fecunda labor.  

Gabriel Blancafort i París mor a Collbató el dia 24 d’Agost de 2001. 

 

1.2 Història de la família 

A Collbató es construeixen orgues des de 

1925, data en que Joan Regent va fundar 

la “Fabrica de Organos Nuestra Señora de 

Montserrat” sota la direcció de l’orguener 

genovès Silvio Puggina. En aquest primer 

període que s’allarga fins 1963 es van 

construir 48 instruments d’estètica post-

romàntica. 

 

L’any 1963 Gabriel Blancafort funda el seu taller 

juntament amb Joan Capella, sent pioners en la 

reintroducció a l’Estat Espanyol de l’orgue 

d’estètica barroca i transmissió mecànica. En 

aquest segon període s’allarga fins 1998 durant el 

qual es van construir, reconstruir o restaurar 134 

instruments. 

L’any 1999 es funda la societat Blancafort, 

Orgueners de Montserrat SL, que sota la direcció 

d’Albert Blancafort compta amb un equip de 6 

operaris.  

 

 

 

Foto 10: Edifici on es situa el taller Blanquerna. 

Font: copyright grup Blanquerna. 

Foto 11: Taller Blancafort de 

Collbató. Font: copyright de grup 

Blanquerna. 
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Les instal·lacions del taller estan situades a la 

sala de Cal Vicentó, un antic teatre-sala de ball 

que compta amb més de 450m2 de superfície i 

una sala de muntatge de 9 m d’alçada. 

 

 

 

 

 

1.3 Visites al taller Blancafort de Collbató 

Quan vaig triar el treball de recerca 

sobre l’orgue ja em van parlar de la 

família Blancafort de Collbató, 

orgueners de Collbató. La meva 

primera idea per a poder fer la 

maqueta va ser posar-me en contacte 

amb Albert Blancafort, fill del mestre 

orguener Gabriel Blancafort perquè  

 

em pogués ajudar. El vaig anar a veure tres cops. En la primera visita que 

vaig fer, parlant amb l’Albert vaig veure que els materials que havia de fer 

servir eren molt cars i que no em sortia a compte. Em va dir que buscaria 

materials sobrants que em podrien fer servei però igualment tenia un cost alt. 

Em va dir que em deixaria un orguenet petit que allà al taller en diuen “el 

maniquí” perquè me l’emportés a casa i que em servís de model per fer la 

meva 

maqueta. 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Albert Blancafort, constructor d’orgues 

actual a Collbató i fill de Gabriel. Font: copyright 

grup Blanquerna. 

Foto 13: Logotip de l’empresa Blancafort. Font: 

elaboració pròpia 

Foto 14: A la 1a veiem un operari. 2na: construcció de l’interior de l’orgue. 3a: carrer del taller. Font: elevoració pròpia 
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En la segona visita a Collbató encara no tenia clar com podria obtenir 

materials més econòmics. L’Albert em va donar la gran idea de canviar una 

mica el rumb del meu treball i que no fos tan difícil fer-lo. Em va dir que parlés 

amb el Pau Valls, un mestre de Girona que havia fet un projecte amb els seus 

alumnes: havien construït un orgue amb material que podem trobar a 

qualsevol botiga: un orgue de pvc, amb materials 

econòmics com el plàstic, pinces de roba... Aquest 

projecte es deia: L’orgue Celrà.  

En la tercera visita al taller ja em vaig endur el 

“maniquí” perquè em servís de model per 

començar a fer la maqueta. Me la vaig emportar 

sense tubs perquè no seguiria el model dels tubs 

metàl·lics ni de fusta, jo ho faria amb tubs de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  L’orgue Celrà  

2.1 El projecte de l’orgue Celrà de Pau Valls 

El projecte de l’orgue Celrà, originat per Pau Valls i els seus alumnes de 

formació a l’Empresa, consisteix en la construcció d’un orgue simple i 

econòmic i amb materials creatius i inventats, passar d’un instrument tan 

Foto 15: Jo i l’Albert Blancafort quan em va deixar el 

“maniquí”. Font: elavoració pròpia 

Foto 15: L’orguenet petit que al 

taller li’n diuen maniquí. Font: 

elavoració pròpia 
Foto 16: “El maniquí” Font: 

elavoració pròpia 
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complex com és l’orgue a un orguenet petit i barat en comparació amb 

l’altre va ser l’objectiu del Pau. Com diu ell, només es necessiten eines 

comunes que hi ha a l’aula del taller i materials que fàcilment podem trobar 

al comerç local, i sobretot molta imaginació i inventiva. Aquest projecte no 

té com a finalitat la fabricació en si d’orgues de tubs sinó tot el procés 

d’aprenentatge que comporta el disseny i la construcció d’un orgue. En 

Pau ara vol promoure aquest projecte, perquè altres instituts i escoles 

provin de fer-lo, és un bon projecte per assignatures com física, música, 

tecnologia... No ens vol oferir un “puzle” amb les peces retallades que 

només s’hagin de muntar sinó pistes per poder començar i que llavors 

surtin noves idees per a la utilització de nous materials o mecanismes de 

vàlvules diferents. Per a ell aquest projecte no té cap interès econòmic, 

simplement vol aconseguir que la gent s’animi i ho provi, participi al fòrum 

de la pàgina web comentant el seu projecte, les seves idees o fins i tot els 

seus problemes perquè professors de música, organistes i professionals 

puguin veure-ho i ajudar-los davant qualsevol dubte. 

 

2.2 Conclusió final per fer la maqueta 

Fa mesos, després de fer la segona visita al taller d’orgues Blancafort i 

veure que fer una maqueta senzilla d’un orgue (només per demostrar i 

veure amb més claredat el seu funcionament) m’era pràcticament 

impossible amb materials originals d’orgue Vaig decidir canviar de rumb el 

meu treball. No només per l’alt cos dels materials sinó també pel seu grau 

de dificultat. L’Albert Blancafort em va ajudar a contactar amb el Pau Valls 

i vaig començar a entrar en el projecte de l’orgue Celrà, més tard vaig 

veure que seria cap on havia d’encarar el meu treball de recerca. 

 

3. Construcció de la maqueta 

3.1 Material utilitzat per parts 

PART DELS TUBS 

o Tubs de PVC: 

 248 cm de tub de 40mm de diàmetre 

 291 cm de tub de 32mm de diàmetre 
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 153 cm de tub de 25mm de diàmetre 

o Maniguet de PVC: 

 4 de 40mm de diàmetre 

 6 de 32mm de diàmetre 

 4 de 25mm de diàmetre 

o Reduccions de PVC:  

 4 reduccions de 32mm de diàmetre 

 10 reduccions de 25mm de diàmetre 

o Disc de fusta (Pal de fusta d’una aixada o d’un rasclet): 

 10 cm de 40mm de diàmetre 

 15 cm de 32mm de diàmetre 

 10 cm de 25mm de diàmetre 

o Cola de PVC 

o Cinta de PVC/cinta aïllant 

o Afinador KORG Advanced Solo tuner GA-40 

 

PART DEL SECRET 

o 14 llistons de fusta. Mida: 22,5x3x1,5 cm 

o 14 motlles de dos voltes de corda de piano (fetes a fàbrica). Mida: la 

llargada de 7,2 cm i el diàmetre de la volta 1,5 cm 

o Caixa de fusta de 75,1x26x12 cm 

o 2 frontisses. Mida: 4,7x2,1 cm 

o Cola de fusta 

o Tros de pell de 50x20 cm 

o Caixa de 40 puntes 

o 14 ganxets  

o Caixa de 40 bissus  

o Silicona transparent 

o Tros de goma. Mida: 10x10 cm 

o Tros de tovallola 

o Vernís marró fosc 

o Tros de fusta 71x5x2 

o Pinzell 

o Aigua ras 
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o Aïllant de goma 

 

PART DE LES TECLES 

o 14 pinces d’estendre de roba 

o Paquet de 5 varetes de ferro  

o Permanent negre 

o Pintura blanca  

o Pinzell petit 

 

PART DE LA MANXA (podríem utilitzar assecador de cabell, aspirador 

al revés, compressor d’aire continu que s’utilitza per pintar, extractor 

d’aire potent, manxes d’inflar matalassos de platja...) 

o Jo he utilitzat un compressor d’aire continu 

o Endoll ràpid pneumàtic 

 

3.2 Eines utilitzades per parts 

PART DELS TUBS:  

o Cargol de banc, serra, llima de ferro prima, llima, paper de vidre, 

metre, permanent, peu de rei, serjant, escaire i cartabó, regle, 

estisores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Foto 16: Eines i material utilitzat per fer 

els tubs (cargol de banc, metre, llima, tubs 

de PVC…) Font: elaboració pròpia 
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PART DEL SECRET: 

o Cargol de banc, serra, metro, regle, escaire i cartabó, paper de 

vidre, llapis, goma, màquina “dremel” i tots els seus accessoris, 

trepant, paper de vidre, llima, pistola de silicona, cúter, estisores, 

permanent, encenedor, martell, tornavís, disc de tallar ferro 

 

PART DE LES TECLES 

o Serra, llima, paper de vidre, trepant, “dremel”, martell, llapis, disc de 

tallar ferro 

 

3.3 Plànols 

o Alçat, planta i tall a un full DIN A3 apart (següent) a escala 1:5 

 

3.4 Procediment per parts 

PART DELS TUBS 

1. He posat el tub ben subjectat al cargol. He mesurat amb el metre la 

llargada del tub que havia de tallar  i l’he marcat amb el permanent. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

         

NOTA LLARGADA (cm) DIÀMETRE (cm) 

DO (3) 56.9468 4.10718 

DO # 53.6194 3.94462 

RE 50.4698 3.78714 

RE # 47.498 3.63474 

Foto 17: Tubs per 

tallar, metro, 

permanent i serra. 

Font: elaboració 

pròpia 
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2. He posat el primer tub al cargol de banc perquè quedés quiet i he 

tallat amb la serra per on hi ha la marca. Seguidament he fet el 

mateix procediment amb els altres 13 tubs. Les llargades de cada 

tub són les de la taula. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

3. He llimat una miqueta els talls dels 14 tubs perquè quedessin ben 

polits. També hi he passat paper de vidre. 

                      

 

MI 44.704 3.48996 

FA 42.0878 3.35026 

FA # 39.4716 3.21564 

SOL 37.2872 3.08864 

SOL # 35.0774 2.96418 

LA 33.02 2.84734 

LA # 31.0642 2.73304 

SI 29.21 2.62382 

DO (4) 27.4828 2.51714 

DO # 25.8572 2.41808 

Taula 1: S’hi mostren les 14 notes que poso a la maqueta (escala de Do3 fins a 304 amb sostinguts) També la llargada 

i el diàmetre  (en cm)  que ha de fer cada tub perquè soni la seva nota corresponent (aquestes dades les he obtingut 

de la taula que posaré posteriorment a l’apartat de relació amb la física). Els diàmetres dels tubs els aproximo deixant 

els 4 primers de 40mm, els 6 del mig de 32mm i els 3 últims de 25mm) perquè només hi ha aquests al mercat de tubs 

de PVC. I a les llargades hi faig 10cm més per l’afinació i petits canvis que em poden afectar després. Font: elaboració 

pròpia 

Foto 18: taula de treball. Font: elaboració 

pròpia. 
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4. Amb la serra, he fet un tall d’1/4 del diàmetre del tub (serà com un 

quadrant de la circumferència) i una mica més llarg de la mida del 

diàmetre del tub (el de 25mm l’he fet de 35mm, el de 32 l’he fet de 

42mm i el de 40 l’he fet de 50mm). He retirat la peça que he tret  

(una mena de teula).  

                

5. He polit en biaix el tall de dalt del 

quadrant amb la llima de ferro petita. 

L’angle del biaix és entre 10º i 30º. El lloc 

on toparà l’aire no ha de tenir més de 

mig mil·límetre. L’he deixat fi amb el 

paper de vidre 

 

 

6. He tallat un tros petit de fusta rodona 

del diàmetre corresponent del tub i la 

llargada l’he fet depenent del diàmetre 

(40mm 2cm de disc, 32mm 

1,5cm, 25mm 1cm). L’he introduït 

dins el tub a la part superior.He repetit 

el mateix procediment amb els 14 tubs 

però cadascún amb el seu diàmetre i 

llargada corresponent. 

 

7. Com que no encaixa a la perfecció i 

perquè quedi més bé i costi més de 

fer-hi passar l’aire, hi he posat cinta 

de PVC o cinta aïllant o bé cola de 

PVC. (els discs  que em quedaven a 

mida només hi he posat cola de 

PVC però als altres he envoltat el 

disc amb cinta aïllant i després 

cola). 

Foto 19: tall del tub. Font: elaboració pròpia 

Foto 20: col·locació disc de fusta. Font: 

elaboració pròpia 

Foto 21: Col·locació de la cinta aïllant. 

Font: elaboració pròpia 
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8. He introduït el maniguet corresponent al diàmetre de cada tub. 

Aquesta peça fa com d’embocadura del tub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. He posat reduccions de tubs de PVC de 40mm i 32mm perquè tots 

els tubs em quedin de 25mm (els llistons no poden tapar un forat de 

40mm). He deixat una part més sortida de la reducció perquè tapi 

millor i no s’escapi l’aire i les he enganxat amb cola de PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’Albert Blancafort diu que un tub és bo si quan bufem amb molta 

pressió d’aire salta a l’octava de sobre” 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: Introducció del maniguet. Font: 

elaboració pròpia 

Foto 23: Reducció de 40mm a 25mm deixant la de 

25mm una mica sortida. Font: elaboració pròpia 
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PART DEL SECRET 

1. He fet fer per un fuster 4 trossos de fusta per a fer una caixa de 

mides 75,1x26x12 cm i 14 llistons de fusta de mides 22x3x1,5 cm. 

La caixa per fer el secret i els llistons els he utilitzat com a vàlvules 

del sistema per tancar els forats per on passa l’aire. També he fet 

fer un tros de fusta allargada de 75,1x5x2 cm que farà la funció 

d’aixecar el sistema de vàlvules perquè la molla encaixi bé amb el 

terra del secret i el llistó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. He mesurat el lloc on aniran col·locats els tubs a la fusta superior de 

la caixa (els 4 primers de 50mm, els 6 del mig de 40mm i els 4 

últims de 31mm. No són els diàmetres del tub de PVC sinó del 

maniguet, mesurats amb un peu de rei. He mesurat la separació 

entre cada tub: 

2.2 He multiplicat els 3 diàmetres per la seva quantitat i ho he 

sumat. (50·4+41·6+30·4= 566 mm 56,6 cm) 

2.3 He restat la llargada de la caixa (75,1 cm) del resultat anterior. 

(75,1-56,6= 18,5 cm) 

2.4 He dividit el resultat anterior entre els 15 espais que hi ha 

(18,5/15= 1,2 cm)  

2.5 L’espai que he deixat de tub a tub és 1,2 cm 

 

3. Quan he tingut també mesurats els centres de cada tub i he fet els 

forats. No tenia broques dels diàmetres exactes així que he fet uns 

forats més petits i altres un pel més grans. Amb els petits, per fer el 

diàmetre exacte, he utilitzat la màquina “dremel” amb l’accessori 

Foto 24: Fustes per fer la Caixa 

i llistons de fusta. Font: 

elaboració pròpia 
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que te de polir amb paper de vidre. Els grans, al final hi he posat 

silicona i trossets petits de fusta perquè el tub em quedés ben 

subjectat. 

 

 

 

 

 

4. He tallat el cap, amb el disc de tallar ferro, de 28 puntes. Amb el 

martell les he clavat (no gaire fons que es podria travessar la fusta) 

14 aniran a davant de la fusta inferior i 14 al darrera i les dos de 

cada tub les he posat alineades (he mesurat una línia recta a partir 

del centre del tub).  Aquestes puntes fan la funció de guies del seu 

llistó. 

A la fusta inferior també hi he enganxat (amb la cola per a fusta) la 

fusta de 75,1x5x2 cm. Aproximadament centrada. En aquesta fusta i 

he posat 14 ganxets (he mesurat el lloc on els havia de posar) que 

faran la funció de subjectar la molla perquè no balli ni marxi cap als 

costats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Maquina “dremel” que he utilitzat per fer els diàmetres  dels 

forats on hi van els tubs.  

Foto 25: fusta que fa d’aixecador del sistema de vàlvules i els ganxets que faran que les molles no 

es puguin moure cap als costats. Font: elaboració pròpia 
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5. He agafat els 14 llistons que faran la funció de vàlvules del sistema. 

A cada una hi he fet una ranura (1,5 cm), i amb el trepant amb una 

broca de diàmetre molt petit he fet  un forat al final i un al principi. 

Són els forats que encaixaran amb les puntes clavades a la tapa. A 

la part de davant també hi he fet un forat amb una broca més gran. 

Aquest forat és per introduir-hi un tros de goma (he tallat un trosset 

de goma i l’he anat llimant amb la màquina “dremel” fent un cilindre) 

Aquesta goma farà la funció d’aïllar el forat de la tecla i també per 

enganxar-la. 

També he fet un forat igual que els de les puntes al mig del llistó, 

que és on hi posaré la molla. 

Després he tallat un tros de tovallola de mides iguals al llistó (hi he 

restat la part de la ranura i la goma) i a sobre, fent el mateix que he 

fet amb la tovallola, hi he posat un tros de pell. Les dues tenen la 

funció de tapar millor el forat perquè quan estigui tancada la vàlvula 

no hi entri l’aire. Fan d’aïllant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26: llistó de fusta amb la seva ranura, la goma i la tovallola. Font: 

Elaboració pròpia 

Foto 27: col·locació dels 14 llistons de fusta a la tapa de la Caixa. 

Foto: elaboració pròpia 
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6. He muntat la caixa posant bastants bissus per tancar bé la caixa i 

que no s’escapi l’aire. He col·locat les molles al mecanisme de 

vàlvules. Les molles fan la funció de mobilitat de les vàlvules amunt 

i avall. Les he obert  una mica perquè llavors fan més força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. He col·locat dos frontisses a la tapa per poder obrir i tancar bé. 

També he col·locat l’endoll ràpid pneumàtic a darrera de la caixa 

que és per on he introduït el compressor d’aire a pressió constant. 

8. A la porta de la caixa (davant) i he posat goma aïllant perquè no 

s’escapi l’aire i he posat silicona, també per aïllar, a tots els llocs 

que he vist que s’escapava l’aire. 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: molla utilitzada per la 

mobilitat del sistema de vàlvules. 

Font: elaboració pròpia 

Foto 29: Sistema de 

vàlvules. Font: elaboració 

pròpia 

Foto 30: goma aïllant. Font: 

elaboració pròpia 
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PART DE LES TECLES 

1. He fet 14 forats amb el trepant al principi de la tapa. He tallat amb la 

serra 14 pinces d’estendre roba per la mitat. Amb el martell hi he 

clavat les varetes també tallades per la mitat i la punta de la vareta 

l’he fet punxent llimant amb la màquina “dremel”. Després, amb 

l’encenedor les he escalfat uns segons i les he posat a dins el forat i 

s’han clavat amb la goma introduïda al llistó de fusta.  

2. He pintat les tecles blanques amb pintura. Les negres que indiquen 

els sostinguts, les he pintat amb permanent negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACABAMENTS 

1. He envernissat la caixa. 

 

 

 

 

Foto 31: pistola de silicona. 

Font: elaboració propia. 

Foto 32: Tecles de l’orguenet 

pintades de blanc i de negre 

(sostinguts) Font: elaboració pròpia 

Foto 33: pintures i pinzells per 

pintar el secret. Font: elaboració 

pròpia 
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2. L’últim pas que he fet ha estat afinar els tubs (a temperatura de 

20ºC ja que fa variar el to del tub). Ho he fet amb l’afinador KORG. 

Surten tres llumetes: la de l’esquerra si el to està baix i la de la dreta 

si està alt. He anat tallant el tub fins que el so que feia marcava la 

llumeta del mig, que vol dir que esta afinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La maqueta de l’orgue ha quedat així: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34: Afinador KORG. Font: 

elaboració pròpia 

Foto 35: Maqueta final. Font: elaboració pròpia 
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3.5 Pressupost 

- Tubs de PVC:  

o 40mm de diàmetre: 2,24€ 2,48 m comprats x 2,24 €= 5,56 € 

o 32mm de diàmetre: 1,75€ 2,91 m comprats x 1,75 €= 5,1 € 

o 25mm de diàmetre: 1,04 € 1,53 m comprats x 1,04= 1,6 € 

TOTAL: 12,26 € 

- Maniguet de PVC: 

o 40mm de diàmetre: 1,25€ 4 unitats x 1,25€ = 5 € 

o 32mm de diàmetre: 0,83€ 6 unitats x 0,83€ = 5 € 

o 25mm de diàmetre: 0,92€ 4 unitats x 0,92€ = 3,7 € 

TOTAL: 13,7 € 

- Reduccions de PVC:  

o 40-32mm de diàmetre: 0,70 € 4 unitats x 0,70€ = 2,8 € 

o 32-25mm de diàmetre: 0,45€ 10 unitats x 0,45€ = 4,5 € 

TOTAL: 7,3 € 

- Fusteria: total 67,32 € 

- Coles:  

o Cola fusta: 4,3 € 

o Cola PVC: 4,58 € 

TOTAL: 8,9 € 

- Molles:  

o Preu per unitat: 3,6 € 20 unitats x 3,6 € = 72 € 

TOTAL: 72 € 

- Altres: 

o Tros de pell: 4 € 

o Caixa de 40 puntes: 3,3 € 

o Caixa de 40 bissus: 1,50 € 

o Frontisses: 2 x 1,75€ = 3,5 € 

o Silicona: 5,5 € 

o Paquet de 5 varetes de ferro: 2,8 € 

o Paquet de pinces d’estendre roba: 0,60 € 

o Tubs d’aixada: 13 € 

o Cinta aïllant: 1,2 € 
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o Tros de goma: 2 € 

o Endoll ràpid pneumàtic: 2,5 € 

TOTAL: 40 € 

- Pintura 

o Pinzell gran: 3,2 € 

o Pinzell petit: 1,5 € 

o Vernís marró fort: 8,5€ 

o Pot petit pintura blanca: 2 € 

o Aiguarràs: 1,75 € 

TOTAL: 16,95 € 

 

TOTAL: 238,43 € 

 

 

CAPÍTOL 4: FONAMENTS SONORS DE 

L’INSTRUMENT. RELACIÓ DE L’ORGUE 

AMB LA FÍSICA. 

1. Càlcul de les mides i els diàmetres dels tubs. 

NOTA LLARGADA (cm) DIÀMETRE (cm) 

DO (3) 56.9468 4.10718 

DO # 53.6194 3.94462 

RE 50.4698h 3.78714 

RE # 47.498 3.63474 

MI 44.704 3.48996 

FA 42.0878 3.35026 

FA # 39.4716 3.21564 

SOL 37.2872 3.08864 

SOL # 35.0774 2.96418 
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La taula ens indica cada nota que he posat a la maqueta. De cada nota la 

llargada que ha de fer el tub i el diàmetre. No he calculat aquestes dades 

perquè les vaig obtenir d’internet. 

 

 

 

He calculat l’harmònic a partir de la fórmula: fn= v/2L · n 

Les dades que tenia em donaven la longitud en polzades. 1 polzada= 2,54 cm 

 

LA 33.02 2.84734 

LA # 31.0642 2.73304 

SI 29.21 2.62382 

DO (4) 27.4828 2.51714 

DO # 25.8572 2.41808 

NOTA FREQÜÈNCIA 

(Hz) 

LONGITUD 

(m) 

DIÀMETRE 

(cm) 

HARMÒNIC 

DO (3) 261.63 0.5695 4.10718 0.8764 

DO # 277.18 0.5361 3.94462 0.8741 

RE 293.66 0.5047 3.78714 0.8718 

RE # 311.13 0.4749 3.63474 0.8692 

MI 329.63 0.4471 3.48996 0.8669 

FA 349.23 0.4209 3.35026 0.8647 

FA # 369.99 0.3959 3.21564 0.8616 

SOL 392.00 0.3729 3.08864 0.8599 

SOL # 415.30 0.3508 2.96418 0.8569 

LA 440.00 0.3302 2.84734 0.8546 

LA # 466.16 0.3106 2.73304 0.8517 

SI 493.88 0.2921 2.62382 0.8486 

DO (4) 523.25 0.2748 2.51714 0.8458 

DO # 554.37 0.2586 2.41808 0.8433 

Taula 2: ídem que 1. Font: elaboració pròpia 

Taula 3: Càlcul de l’harmònic. Font: elaboració pròpia 
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Exemple: do (3) 22,4p · 2,54cm/1p = 56,9468cm 0,569468m 

261,63 Hz = 340/2·0,569468 · n 

n= 0,8764 aproximadament és 1 

 

2. El moviment ondulatori i les ones 

El moviment ondulatori és la propagació d’un moviment vibratori a través d’un 

medi. La pertorbació que s’origina s’anomena ona, i mitjançant aquesta ona 

es transmet energia d’un punt a un altre del medi sense que hi hagi transport 

de matèria. 

 

2.1 Tipus d’ones 

Hi han diferents ones, les classifiquem segons: 

- Les dimensions de propagació: 

o Unidimensionals: l’ona es propaga en una direcció 

o Bidimensionals: L’ona es propaga en una superfície plana 

o Tridimensionals: L’ona es propaga en les tres direccions de l’espai. 

- El tipus de medi en què es propaguen: 

o Ones mecàniques: Són les que necessiten un medi material per 

propagar-se, com ara el so. 

o Ones electromagnètiques: Són les que també es propaguen en el 

buit, com la llum. 

- La direcció en què vibren les partícules del medi en relació amb la direcció 

de propagació de l’ona: 

o Ones longitudinals: les partícules del medi vibren en la mateixa 

direcció en què avança la pertorbació. Es poden propagar, tot i que 

a diferent velocitat segons el medi, en sòlids, en líquids i en gasos. 

o Ones transversals: les partícules del medi vibren en direcció 

perpendicular a la de l’avanç de la pertorbació. Les ones 

transversals mecàniques necessiten medis rígids per propagar-se, 

per tant només ho fan els sòlids. Les ones electromagnètiques, que 

són transversals, es propaguen també en el buit. 
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2.2 Magnituds que caracteritzen una ona 

L’ona que transmet en l’aigua quan deixes caure una pedra en un 

estany acaba desapareixent. Això és a causa del fregament que hi ha 

entre les partícules de l’aigua, que fan que les vibracions siguin cada 

vegada més petites. En diem que l’ona s’esmorteeix. 

En una ona distingim: 

o Focus: el lloc en què s’origina la pertorbació 

o Cresta: el punt més alt de l’ona 

o Vall: el punt més baix de l’ona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les magnituds que caracteritzen l’ona són les següents: 

o Amplitud (A): És el valor màxim que es desplaça una partícula del 

medi de la seva posició d’equilibri mentre vibra. Correspon a la 

distància entre el punt d’equilibri i la cresta o la vall. En el SI 

s’expressa en metres. 

o Longitud d’ona(ƛ): és la distància mínima entre dos punts que es 

troben en el mateix estat de vibració. En el SI s’expressa en metres. 

o Període (T): és el temps que tarda un punt del medi a completar 

una vibració. Podem observar que és el mateix temps que tarda 

l’ona a avançar una longitud d’ona. En el SI s’expressa en segons.  

Foto 36: El temps que tarda una ona a 

recórrer qualsevol distància igual a la 

longitud d’ona és el període d’ona. 

Font: llibre de física de  4t d’ESO 
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o Freqüència (f,v): és el nombre de vibracions que tenen lloc en un 

segon. És la inversa del període. En el SI s’expressa en hertzs (Hz) 

o en s-1.  

 

 

 

o Velocitat de propagació (v): és la distància que avança que avança 

l’ona per unitat de temps. Es calcula dividint la longitud d’ona entre 

el període. S’expressa en m/s.  

 

 

 

Si el medi és homogeni, la velocitat de propagació de l’ona no 

variarà però si canvia de medi, canvia la longitud d’ona i de 

velocitat. En canvi, la freqüència es manté constant i no canvia. 

 

2.3 Intensitat i energia d’una ona 

Les repercussions o l’efecte que comporta un moviment ondulatori 

depèn de la intensitat i de l’energia de la seva ona. Cadascuna 

d’aquestes propietats està relacionada amb una magnitud 

característica de l’ona.  

o L’ona és més intensa perquè té més amplitud. Per exemple, quan 

tirem una pedra a un estany. Com més gran és l’altura més 

amplitud d’ona es crea. 

o L’ona té més energia com més gran sigui la seva freqüència. Per 

exemple: si lliguem una corda a un extrem i fem vibrar l’altre, es 

forma una ona la freqüència de la qual serà més gran com més 

gran sigui la rapidesa amb què l’agitem. 
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Podem veure que la intensitat d’una ona té relació amb el seu efecte 

quantitatiu, i l’energia, amb el qualitatiu. Per exemple quan escoltem la 

ràdio primer busquem quina freqüència és la que emet  la cadena que 

volem buscar i després regulem la intensitat posant més volum o 

menys.  

Quan hi ha un terratrèmol, l’escala de Richter caracteritza el sisme amb 

l’energia alliberada. Així que com més freqüència, més energia i més 

alt el número en l’escala de Richter (ens indicarà si ha sigut més greu o 

menys) 

3. El moviment ondulatori i les ones 

Amb els so es comuniquen els animals.  Ho fan amb elements del seu propi 

cos com la veu humana o el cant dels ocells. Les persones, a més a més hem 

buscat formes de produir sons diferents com són els instruments musicals.  

3.1 La producció del so 

Es produeix fent vibrar un objecte en un medi material com per exemple 

polsant una corda (com la guitarra, la caixa de fusta l’amplifica) o colpejant 

una làmina de xilòfon o bé quan una membrana de l’altaveu es desplaça 

(vibra).  

Foto 37: L’amplitud i la freqüència d’una ona són dues magnituds independents. En 

aquest cas, les tres ones tenen la mateixa amplitud, però una freqüència diferent. La 

primera té menys longitud d’ona (més freqüència) que l’última. Les tres tenen la 

mateixa intensitat. Font: llibre de física 4t d’ESO 
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El so és una forma d’energia, provocada per la vibració d’un cos que es 

propaga mitjançant ones mecàniques. 

El diapasó, és l’instrument que utilitzem per estudiar com es produeix el so. 

És un estri format per una vareta d’acer en forma d’U amb un mànec que es 

pot connectar a una caixa de fusta que actua de caixa de ressonància. 

Colpejant una branca del diapasó amb un martell de fusta o de goma, vibra i 

produeix un so. Quan vibra, colpeja les partícules de l’aire i fa que es 

desplacin a un costat i a un altre ràpidament generant zones en què es 

condensen les partícules (augmenta la pressió) i zones en què es dispersen 

(disminueix la pressió). Llavors, la vibració de les làmines del diapasó es 

transmet a l’aire i provoca una pertorbació que es propaga com una ona.  

El tipus d’ona que produeix un diapasó és tridimensional perquè es transmet 

a tot l’espai. 

Perquè hi hagi so es necessita: 

- Focus sonor: el cos que vibrarà 

- Medi material elàstic: No pot ser en el buit perquè necessita que les 

partícules del medi vibrin i puguin propagar l’ona. 

- Receptor capaç: Ha de poder captar l’ona sonora i interpretar-la. 

 

3.2 La propagació del so 

El so es propaga quan les partícules del medi vibren i transmeten la vibració a 

les veïnes. La velocitat en què es propaga el so depèn del medi i de la 

temperatura en què es trobi: 

- La velocitat del so és més gran com més dens és el medi més gran en 

sòlids i més petit en gasos. 

V so sòlid > V so líquid > V so gas 

Per exemple: La velocitat del so en l’O2 és 315 m/s; en l’aigua del mar;  és 

1500 m/s i en el ferro és 5130 m/s. 

 

- Com més temperatura hi ha, les partícules es mouen a més velocitat. I 

com més alta sigui la temperatura,  gran serà la velocitat del so. 

Per exemple la velocitat del so a -15 ºC és 322,2 m/s en canvi a 15 

ºC és 340,4 m/s. 
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3.3 Característiques del so 

Quan escoltem una peça musical podem apreciar que hi ha sons més forts 

que altres, uns de més aguts que uns altres i els que en saben més aprecien 

quin instrument la interpreta. Estem apreciant les tres característiques del so: 

el to, la intensitat i el timbre. 

- El to: és la característica que ens permet distingir els sons aguts dels 

greus. El to està relacionat amb la freqüència; els sons aguts corresponen 

a les freqüències més altres i els greus a les més baixes.  

L’orella humana només percep sons la freqüència dels quals estigui entre 

20 i 20.000 Hz; i aquí distingim dos tipus de sons: 

o Infrasons: la seva freqüència és inferior a 20 Hz. Un exemple són 

les ones sísmiques. 

o Ultrasons: la seva freqüència és superior a 20.000 Hz. Un exemple 

són alguns sons que fan els dofins. 

 

- La intensitat: és la quantitat d’energia que té el so, i és la característica 

que es regula amb el control del volum i que permet identificar-lo com a so 

fort o dèbil. 

Està relacionada amb l’amplitud: els sons forts corresponen a amplituds 

altes i els febles a amplituds baixes. 

L’orella humana, com passa també amb el to, només pot percebre sons de 

certa intensitat. El nivell mínim s’anomena llindar d’audició (els sons més 

dèbils no els sentim) i el nivell màxim s’anomena llindar de dolor (tindrem 

una sensació dolorosa). 

- El timbre: és la característica del so que està relacionada amb la forma de 

les ones sonores. Ens permet distingir sons de la mateixa freqüència i la 

mateixa amplitud produïts per diferents instruments; també ens permet 

distingir les veus de persones diferents. 

El diapasó forma una ona sonora pura però normalment els sons 

produeixen una ona principal i unes altres secundàries, anomenades 

harmònics. La freqüència dels harmònics és una part de la freqüència de 

l’ona principal (un terç, la meitat, etc.) 
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4. La producció del so en l’orgue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí veiem un esquema de com funciona un instrument de vent. Jo he 

estudiat com produeix  el so l’orgue. La font (font d’energia) que he utilitzat en 

aquest cas, és compressor d’aire constant, és l’aliment de l’instrument. Ell 

donarà els nutrients perquè el mecanisme pugui funcionar.  

4.5 L’excitador 

L’orgue utilitza la comporta o llengüeta d’aire (so de tall). Quan l’aire entra 

es troba amb una vora afilada (el bisell). Quan la vora afilada està situada 

a l’extrem d’un tub, el corrent d’aire comença a saltar d’un costat a l’altre 

del bisell amb freqüència de la ressonància del tub. 

 

 

 

 

Quan l’aire del compressor arriba al tub passa pel llavi superior. La meitat 

se’n va cap a dins el tub i l’altra meitat cap a fora el tub. Això està 

relacionat amb l’efecte Bernoulli: 

Foto 38 Esquema 

bàsic d’un instrument 

de vent. Font: sessio 

Paul Poletti 

Foto 39: L’excitador d’un tub d’orgue. Font: 

sessió Paul Poletti 
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- L’efecte Bernoulli: Quan un fluid (com l’aire) en pressió va a través d’un 

conducte amb un punt de constricció, en aquest punt més prim la velocitat 

puja i la pressió baixa. 

 

 

 

 

  

 

L’aire entra al tub i porta una V i una P determinats. Passa pel pas 

estret i la pressió baixa. Així que P2 < P1. En canvi, la V2 >V1 perquè 

la velocitat augmenta i produeix un so. 

4.6 Ressonàncies del tub 

Com ja he citat en l’apartat on he explicat els tubs, aquests poden ser 

oberts pels dos extrems o tancats per un extrem. Jo explicaré la 

ressonància del tub referent als tubs que he fet tubs oberts pels dos 

extrems. 

Quan s’excita l’aire dins d’un tub, forma una ona estacionària perquè el 

tub està obert pels dos extrems. La pressió de l’aire en ambdós extrems 

serà sempre la mateixa que la de fora del tub. L’aire entra i surt pels 

extrems del tub, cap al centre i torna a sortir. La pressió al centre del tub 

va alternant des de nivells majors i menors que la pressió ambiental fora 

del tub. Dins el tub hi ha dos ones: 

o Una ona de pressió: 

 Nodes pels extrems on la pressió sempre és la pressió 

ambiental. 

 Un antinode al centre on els canvis de pressió (+ i -) són 

màxims. 

Foto 40: L’efecte Bernoulli. Font: sessió Paul Poletti 
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o Una ona de moviment: 

 Antinodes pels extrems on l’aire entra i surt 

 Un node al centre on no hi ha cap moviment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ona de pressió dins del tub representa la meitat d’una ona sinusoïdal 

completa. Per això, la llargada del tub és la meitat de la llargada de 

l’ona. La fórmula per la freqüència fonamental del tub és: 

f = v/2L 
On:  

o F= freqüència (Hz) 

o V= velocitat del so (aproximadament 345 m/s a 22ºC) 

o L= llargada del tub (m) 

La freqüència és inversament proporcional a la llargada. 

 

 

Foto 41: ressonància en el primer mode, la freqüència 

fonamental. Font: sessió Paul Poletti 

Foto 42: tub cilíndric obert pels dos extrems. Mode 

fonamental. Font: sessió Paul Poletti 
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4.7 Producció de diferents tons 

Hi ha dos mètodes de canviar la freqüència produïda: 

o Es pot fer vibrar el tub en diferents modes. És a dir, podem forçar-lo 

a vibrar a diferents harmònics. 

o El tub es pot fer més llarg o més curt 

En el meu cas he fet servir la segona: fer el tub més llarg o més curt. 

Els instruments de vent-fusta originals (flautes i instruments de 

llengüeta simple i doble) es toquen bàsicament allargant i escurçant el 

tub tot tapant o destapant una sèrie de forats en el tub. En el cas de 

l’orgue, és com si féssim un clarinet per cada clau. Per fer cada to es fa 

un tub nou. Per això és un instrument impactant quan el veus, perquè 

si té moltes notes tindrà molts tubs. 

 

4.8 Temperatura i afinació 

Els tubs s’han d’afinar amb l’aire de l’orgue, no ho pots fer bufant 

perquè apareixen dos problemes: 

o L’aire de la bufera és més calent 

o L’aire de la bufera no és gaire constant 

Quan afinem, només corregirem el to del tub i és important que l’espai 

estigui a 20ºC perquè l’afinació varia a causa de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

  Si la temperatura augmenta també augmenta el to de la nota. 

 

Foto 43: Variació de l’afinació 

segons la temperatura. Font: 

sessió Paul Poletti 
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CONCLUSIÓ  

He assolit l’objectiu més difícil del treball: he fet la construcció d’una maqueta simple 

d’un orgue (d’una sola octava). Era l’objectiu que més por em feia perquè tenia un 

nivell de dificultat bastant alt per diferents motius. El primer motiu era l’escassa 

informació que tenia sobre el temari del qual tractava però l’he resolt perfectament 

bé. He tingut molta informació per introduir dins el treball perquè he tocat diferents 

àmbits com són la tecnologia (construint la maqueta), la física (relacionant l’orgue 

amb la física) i la música (informant-me sobre com funciona l’instrument, afinant la 

maqueta...) El segon motiu era els alts preus dels materials que havia d’utilitzar. Vaig 

tenir molta sort de trobar el projecte de l’orgue Celrà i basar-me a utilitzar materials 

econòmics per a fer la maqueta d’un orgue. Tot i així el pressupost ha estat alt. 

Penso que si fas aquest projecte és força inevitable que el pressupost et surti més 

econòmic del que m’ha sortit a mi. Si l’hagués fet amb materials que s’utilitzen per a 

fer els orgues de les esglésies no hagués pogut aconseguir el meu objectiu. El tercer 

i últim motiu pel qual em pensava que no seria capaç de construir un “maniquí” com 

el de l’Albert Blancafort va ser que no tenia els coneixements suficients de tecnologia 

per fer treballs de taller. Aquest motiu, a més a més de que no era cert perquè he 

sabut treballar i manejar-me bé amb les eines del taller, m’ha servit per aprendre 

moltíssimes coses noves que no sabia fer. He conegut el nom de màquines i eines 

noves i he aprés a saber-les utilitzar. També he aprés a fer un plànol. I el més 

important és que m’ho he passat bé fent la maqueta. Fins i tot m’he imaginat fent de 

constructora d’orgues de 500 tubs! 

També he complert l’objectiu de conèixer les parts de l’orgue. On es situa el secret, 

que és un registre... M’ha anat molt bé fer la maqueta per tenir una idea del 

mecanisme complex d’un orgue real. Jo he fet el mecanisme més senzill i així he 

conegut d’una manera més entenedora com és el de l’orgue gran.  

M’ha sobtat veure com l’orgue ha evolucionat tant durant la història. Jo tenia l’idea 

de que havia estat un instrument regular durant els anys i realment ha fet molts 

canvis. L’orgue que més m’ha agradat ha estat el romàntic. El fet de voler imitar 

l’orquestra simfònica l’he trobat molt interessant. 

Un altre objectiu que he complert ha estat fer una visita al taller d’orgues de Collbató. 

El que em va captivar més  de l’edifici va ser l’alçada que tenia a causa de que 

l’instrument pot arribar a tenir dimensions molt grans. 
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També he pogut complir l’objectiu de relacionar l’orgue amb la part física del 

moviment ondulatori i les ones sonores. M’ha agradat conèixer sobre l’efecte 

Bernoulli perquè toco el clarinet i sempre m’havia preguntat perquè posàvem una 

canya per poder-lo tocar. 

L’últim objectiu de buscar informació sobre els orgues de Solsona és el que menys 

he pogut complir. No hi he dedicat molt temps però tampoc hauria pogut aconseguir 

res perquè la informació està molt restringida. Els arxius de l’orgue els té una 

persona gran i és molt difícil posar-te en contacte amb ell. El que si que he pogut fer 

és tirar bones fotos tan a l’orgue gran (no hi vaig poder entrar) i a l’orgue petit, que si 

que vaig poder entrar a dins al teclat i seure a la consola. 

Resumint, he aprés moltíssim sobre moltíssims temes fent aquest treball i m’ha 

agradat que fos una meta difícil d’arribar perquè quan he creuat la línia d’arribada 

m’he sentit molt satisfeta de les hores dedicades i del resultat que he obtingut 

complint casi tots els objectius que m’havia proposat. 
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