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L’orgue de l’església de Sant Esteve
Els orgues són els instruments musicals destinats a la litúrgia eclesiàstica, però que
també permeten fer concerts, audicions, enregistraments, conferències o visites
culturals. El repertori musical pot abraçar des del segle XVI fins a l’actualitat.

L’orgue de Sant Esteve va ser construït per la fàbrica de l’orguener Georges Danion (al
taller Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, a Lòdève, Hérault, França) i
respon a una estètica neoclàssica, que permet la interpretació del repertori clàssic i
simfònic. Amb tres teclats manuals i un de peus, té un total de 31 registres controlats
per un ordinador per facilitar els canvis de color. És l’orgue més gran d’Andorra amb un
total de 2125 tubs1 i la fusta del moble és de castanyer.

1

Pujol, J.: Església de Sant Esteve. Fundació Caixa Bank. 2001

La idea per a instal·lar-lo va sorgir del Consell de Pastoral de la parròquia de Sant
Esteve2 i el rector d’Andorra la Vella, mossèn Pau Vidal, va gestionar la seva adquisició.
Per aquesta raó, el 21 de setembre de 1988, es va adreçar al Comú per a explicar els
objectius.

Extracte de la carta de mossèn Pau Vidal al Cònsol, Manel Pons, on explica els objectius. 21 de setembre de 1988

L’import ascendia a 1.575.000 francs3, aleshores uns 30 milions de pessetes, i la
proposta era compartir el cost entre el Comú, el Govern i privats. El Comú s’hi va
adherir i el 24 de maig del 1989 va col·laborar amb 10 milions de pessetes4 assumint la
tercera part del cost.

Placa commemorativa de la inauguració de l'orgue de Sant Esteve. 15 de juny de 1991
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La inauguració de l’orgue es va dur a terme amb un concert el 15 de juny del 1991, a
càrrec de l’organista francès Jan Willem Jansen, amb l’assistència del copríncep Joan
Martí Alanís. El 3 de juliol del 1991, al llibre d’actes del Comú, es deixava constància de
l’agraïment de Mn. Blai Fortuny al Comú amb motiu de la inauguració.

L’organista Jan Willem Jansen va ser l’encarregat d’inaugurar l’orgue el 15 de juny de 1991

L'església plena a vessar el dia de la inauguració

La difusió dels orgues en els darrers anys ha estat en gran mesura gràcies a l’organista
Ignacio Ribas Taléns. Va arribar a Andorra l’any 1993 a través del Consorci dels Petits
Cantors com a organista i pianista acompanyant. Exerceix d’organista titular de Sant
Esteve des de l’any 2002, quan va ser nomenat per mossèn Joan Pujol.

Un dels seus objectius va ser implementar un cicle de concerts estable d’orgue al
Principat. Aquesta fita es va aconseguir l’any 1999 amb la creació d’una Fundació entre
l’Arxiprestat d’Andorra, Crèdit Andorrà i la Fundació Amics dels orgues de les Valls
d’Andorra, avui reconvertida en l’Associació Amics dels Orgues amb l’arxiprest
d’Andorra la Vella, mossèn Ramon Sàrries, com a president. L’any 2019 es durà a
terme el XX Festival Internacional Orgue&nd.
L’any 2016 es va complir el 25è aniversari de l’orgue celebrat amb un concert d’Ignacio Ribas i la
publicació del doble CD “Nous Cantos”. Recentment el Comú ha signat un conveni amb l’Associació
Amics dels orgues per al desenvolupament d’activitats culturals i manteniment de l’orgue.

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a:
arxiu@comuandorra.ad
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