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• La iniciativa s’emmarca en la voluntat de la Germandat de La Mercè de fer 

de la Basílica un focus no només espiritual sinó també cultural de la capital 

catalana 

• El projecte és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Bancària ʺla 

Caixaʺ, que inverteix 670.000 euros, i a una campanya d’apadrinament de 

tubs i mecenatge de particulars 

• Serà el primer gran orgue que construeix Gerhard Grenzing a la ciutat 

La Basílica de La Mercè estrenarà nou orgue al 2018, 
amb la voluntat que esdevingui un instrument de 

referència al servei de Barcelona 

Barcelona, 9 de junt de 2017.- Barcelona estrenarà un nou orgue per les Festes de 

La Mercè de l’any 2018. Es podrà veure i escoltar a la Basílica de la patrona de la ciutat, i 

la seva estrena coincidirà amb el VIII Centenari de la fundació de l’orde dels mercedaris. 

El nou orgue de La Mercè serà construït pel taller de Gerhard Grenzing, establert al Papi-

ol des de fa dècades i autor d’alguns dels darrers grans orgues que s’han inaugurat a Eu-

ropa, com el que presideix l’Auditorio de La Maison de la Radio, a París. Els treballs de 

construcció ja han començat, i està previst que finalitzin a l’estiu de l’any 2018. El pro-

jecte compta amb el suport de la Fundació Bancària "la Caixa", que aporta 670.000 euros 

i a més s’ha engegat una campanya d’apadrinament de tubs i mecenatge que permetrà 

culminar-lo. La Germandat de La Mercè, que ha impulsat la construcció del nou instru-

ment, hi treballa des de juny de 2015 per aconseguir els recursos i així fer que La Basílica 

de La Mercè, on es custodia la imatge de la Patrona de Barcelona, torni a ser no només 

un focus espiritual sinó també musical de la ciutat –a l’Escolania de La Mercè es van for-

mar, per exemple, músics com Enric Granados i Gaspar Cassadó-.  

Amb un nou orgue a La Mercè, Barcelona disposarà d’un instrument de referèn-

cia i únic a la ciutat. A més, contribuirà a recuperar el patrimoni organístic que la capital 

catalana va perdre arran de la destrucció d’esglésies a la Setmana Tràgica i la guerra ci-

vil. Barcelona havia estat una ciutat amb una forta tradició d’orgues, orgueners i organis-

tes que durant els darrers anys s’està recuperant de mica en mica. L’actual orgue de la 

basílica va ser projectat el 1940 per Gaietà Estadella, que va morir el 1944, abans de po-

der-lo acabar. A data d’avui resta inacabat i ha acusat el pas del temps, cosa que fa invia-

ble el seu ús concertístic i el seu paper en les celebracions litúrgiques és limitat. Tanma-

teix, s’està buscant un comprador ja que es tracta d’un bon instrument que amb una 

restauració pot funcionar sense problemes en un espai de dimensions més reduïdes que 

La Mercè. 
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 Com serà el nou orgue 

L’orgue de La Mercè es beneficiarà de l’acústica de la basílica on es custodia la 

imatge de la patrona de Barcelona, i incorporarà els darrers avenços tecnològics de 

l’orgueneria. Quan estigui enllestit, permetrà interpretar i escoltar obres de composi-

tors tan diversos com Bach, Liszt o Messiaen i mantenir una activitat musical estable i 

oberta a la ciutadania. Serà un instrument que comptarà amb tres teclats i pedaler, 

amb aproximadament 2.800 tubs repartits en 42 registres diferents. D’aquesta mane-

ra, l’orgue de La Mercè servirà tant per al culte ordinari i les funcions litúrgiques so-

lemnes com per a la celebració de grans concerts que completin l’oferta cultural de la 

ciutat. Les intervencions previstes respectaran la configuració del moble, amb algu-

nes millores estètiques i musicals (per exemple, es veuran tubs a tota la façana, men-

tre que ara només se’n veuen a les torres laterals). S’està analitzant la conveniència 

de mantenir el color de l’orgue actual, modificat als anys 40, o recuperar el color clar 

que tenia l’instrument destruït durant la guerra civil.  

Es tracta d’un orgue emmarcat en l’evolució  de l’escola catalana, desenvolu-

pada des del segle XIV fins a principis del S. XX. Sobre aquestes bases, Gerhard Gren-

zing ha projectat un instrument a partir d’experiències i innovacions pròpies, seguint 

la tendència actual en la construcció d’orgues, que és incorporar els assoliments i 

guanys tècnics i estètics de segles anteriors amb un disseny i uns materials actualit-

zats.  

La Càpsula del Temps 

El nou orgue de La Mercè serà possible gràcies al suport de la Fundació Ban-

cària "la Caixa" i a una campanya de mecenatge i apadrinament de tubs amb què la 

ciutadania se’l podrà fer, simbòlicament, seu. La Fundació Bancària "la Caixa" aporta 

670.000€. La resta, uns 300.000€, provindran d’aportacions de particulars, que po-

dran apadrinar el tub que escullin d’entre els 2.800 de què disposarà l’instrument.  

Els tubs de la façana, que queden a la vista, portaran el nom del seu padrí, 

mentre que el llistat complet dels mecenes es podrà veure en un lateral de l’orgue. A 

més, tots els noms figuraran en una “Càpsula del temps” que s’amagarà dins l’estruc-

tura de l’instrument després de la inauguració perquè només el pugui trobar quan es 

restauri d’aquí a dècades o segles. Aquesta càpsula contindrà el llistat dels mecenes, 

així com altres documents relatius al procés de construcció de l’orgue. 
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Patrocinis i apadrinament de tubs 

 

El nou orgue de La Mercè serà possible gràcies al suport de la Fundació 

Bancària "la Caixa" i la Generalitat de Catalunya. Per completar la inversió en la 

construcció de l’orgue, s’engega una campanya de mecenatge i apadrinament de 

tubs amb què la ciutadania se’l podrà fer, simbòlicament, seu.  

Els tubs es podran apadrinar a partir de només 50€. També es pot 

col·laborar fent donatius d’altres imports, adquirint un clauer commemoratiu a la 

botiga de la Basílica i, és clar, ajudant a difondre la campanya a les xarxes socials 

amb l’etiqueta #OrgueMercè, així com donant-la a conéixer entre els membres 

d’entitats, escoles, empreses, universitats, etc. 

 

A canvi de la seva contribució, als padrins i padrines se’ls ofereix: 

• La satisfacció de deixar la seva empremta al cor de Barcelona 
• El llistat complet figurarà en una placa quan l’orgue estigui enllestit 
• El mateix llistat s’amagarà en la “Càpsula del temps” on s’inclouran diferents 

materials que documentaran el procés de construcció del nou orgue. 
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El projecte del nou orgue 

 

Actualment, l’orgue de La Mercè resta inacabat i ha acusat el pas dels 

anys, de manera que s’ha optat per dur a terme una renovació completa, mante-

nint en part l’aparença externa de l’instrument. El resultat serà un gran orgue 

amb tres manuals i pedaler, 42 registres i conformat per uns 2.800 tubs.  

Un cop més, s’ha buscat la col·laboració d’un dels orgueners més presti-

giosos d’Europa en aquest moment, el mestre Gerhard Grenzing. Establert al Pa-

piol des de fa dècades i autor d’alguns dels darrers grans orgues que s’han inau-

gurat a Europa. Els treballs de construcció ja han començat, i està previst que fi-

nalitzin a l’estiu de 2018. 

El taller Grenzing ha plantejat un instrument que guardarà una estreta re-

lació amb la trajectòria històrica a Catalunya des d’el segle XIV fins a principis del 

S. XX. La tendència actual en la construcció d’orgues de categoria és incorporar 

els assoliments i guanys tècnics i estètics de segles anteriors en un disseny i ma-

terials actualitzats. 

El projecte per a la construcció de l Orgue de la Basílica de la Mare de Deu 

de la Mercè contempla la recuperació d’una tradició ancestral a Catalunya per 

obtenir un instrument de culte, les funcions litúrgiques solemnes i per a la cultu-

ra amb possibilitats de celebrar concerts d’alt nivell. Grenzing considera que un 

orgue ha d’ésser àmpliament versàtil en el sentit estilístic i a la vegada ha de tenir 

la seva pròpia personalitat, que es defineix no només a través dels noms i de la 

quantitat dels registres projectats: l’orgue com a obra d’art ha de ser una unitat i 

tots els detalls i elements són significatius, des de la filosofia de la seva missió i 

entorn fins als seus mecanismes, alimentació de vent i sobre tot els càlculs, l’ela-

boració artesana, l’harmonització i la veu dels seus tubs. 
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La façana 

La proposta contempla realitzar actuacions que respectant la configuració del moble 

aporten millores estètiques i musicals. Essencialment convertir les actual gelosies ex-

pressives en castells de tubs cantants. El tub més gran de la façana és un G# del Flautat 

16’, això vol dir que estem parlant d’un orgue que podríem catalogar dins del grup dels 

grans instruments, ja que les mides dels orgues les determinen el tubs mes grans de la 

façana. Aquí donen un aspecte impactant i majestuós que enriqueixen l’estètica que 

serà alhora corresposta pel seu so. També proposen realitzar petites millores en 

l’estètica de la cadireta, essencialment per rearmar las torres rodones. Una lleugera 

modificació que facilitarà també la visualització del rosetó des del centre del temple.  

A dalt: disseny de la façana 

Esquerra: disseny de la cadireta 
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Treballs de construcció  

Els treballs de construcció del nou orgue han començat fa alguns mesos, i es preveu 

que el nou orgue estigui enllestit al 2018, coincidint amb el vuitè centenari de l’aparició 

de la Mare de Déu de la Mercè a Sant Pere Nolasc, moment fundacional de l’orde mer-

cedari que avui s’estèn per tot el món. Així, la Patrona de Barcelona podrà lluir el nou 

instrument per La Mercè de l’any vinent. 

 En paral·lel a la construcció artesanal dels tubs i la resta de mecanismes, que es 

du a terme al taller Grenzing d’El Papiol, es procedirà al desmuntatge de l’orgue actual. 

La seva destinació és encara incerta i s’està contactant amb possibles interessats en 

adquirir-lo per ubicar-lo en algun altre indret. Posteriorment, es duran a terme les mi-

llores en la façana. L’orgue sonarà per primer cop muntat al taller Grenzing, on es 

comprovarà el correcte funcionament. Per acabar, serà novament desmuntat i portat 

al seu emplaçament definitiu. Tot el procés haurà durat pràcticament dos anys. 

 

 

Imatges de la construcció dell nou orgue 

de La Mercè al taller Grenzing. 

Fotos: Quim Roser 
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 L’orgue i la música a La Mercè 

 

Fins l’any 1936, La Mercè i la seva escolania va ser un centre no només espiritual, 

sinó també cultural i musical de primer ordre en què es van formar o van treballar músics 

com Enric Granados, Lluís Millet, Gaspar Cassadó i Antoni Pérez Moya. 

L’orgue ha estat present a la Basílica de la Mercè de manera ininterrompuda des 

del segle XIV, i sempre s’ha comptat amb la col·laboració dels millors orgueners de cada 

època. 

Jean-Pierre Cavaillé va ser membre d’una nissaga d’orgueners. El 1767 es va des-

plaçar a Barcelona per fer l’orgue de La Mercè, on va conéixer la seva futura dona, María 

Francesca Coll, fundant així la família Cavaillé-Coll. El seu nét va ser Aristide Cavaillé-Coll, 

un dels orgueners més revolucionaris i prestigiosos de la història.  

Aquilino Amezua va treballar el 1897 en l’orgue de La Mercè. En aquell moment, 

era un dels principals competidors d’Aristide Cavaillé-Coll a la Península, i ja havia treba-

llat amb Antoni Gaudí per fer l’orgue del Palau Güell. A més, va ser l’autor del gran orgue 

del Pavelló de Belles Arts de l’Exposició Universal de 1888. 

Entre 1940 i 1945 es construeix l’orgue actual. Se li encarrega a Gaietà Estadella, 

que mor el 1944 deixant-lo inacabat, i se’n fa càrrec Pau Xuclà. Tot dos havien après l’ofici 

al taller d’Aquilino Amezua. 

Amb un nou orgue a La Mercè, Barcelona disposarà d’un instrument de referència 

i únic a la ciutat. A més, contribuirà a recuperar el patrimoni organístic que la capital ca-

talana va perdre arran de la destrucció d’esglésies a la Setmana Tràgica i la guerra civil.  
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 Nou orgue de la Basílica de La Mercè 

 

 

 

 

 

Contacte amb la premsa: 

Pep Gorgori 

+34 649 475 646 

pepgorgori@leitmotiv.es 


