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Restaurem l'orgue de la catedral
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Tots els orgueners i organistes estan d'acord que l'orgue
de la catedral de Solsona és un gran instrument, un dels
més importants de Gaietà Vilardebò. «L'instrument de
Vilardebò —segons Ramon Oranias, OSB— constitueix un
exemple esplèndid del seu bon fer, de mitjans del XIX:
un instrument únic, d'una tímbrica digna, bella i memorable, [...] dels pocs instruments grans que se salvaren de
les conseqüències de la desfeta del 1936. I ens dol que estigui en l'estat en què està, tot i que és ben recuperable.»

nançament d'una obra que ultrapassa de llarg el mig milió
d'euros. Se cerca d'aconseguir una important subvenció
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
S'ha començat una campanya de sensibilització dels veïns
de Solsona perquè també prenguin consciència d'aquesta
joia que hem rebut dels nostres avantpassats i que volem
deixar en bon estat per als qui vindran. El pròxim dia 19
d'octubre, a les nou del vespre, al Teatre Comarcal de Solsona es farà l'acte de presentació del projecte.

Els meus immediats antecessors ja s'adonaren de la conveniència de la restauració de l'orgue de la catedral. Feren alguns intents per dur-la a terme, però les circumstàncies no els van ser favorables. Ara, superada la crisi
econòmica, el capítol catedral i especialment el seu degà,
amb l'interès d'un bon grup de col·laboradors, s'han vist
amb cor d'emprendre aquest projecte.

No he dubtat a donar suport a aquest projecte fent contactes i peticions a la Conselleria de Cultura de la Generalitat,
a la Diputació de Lleida i a altres entitats perquè prenguin
consciència de l'estat d'aquest instrument, l'únic dels grans
orgues històrics de Catalunya que queda per restaurar.

La comissió pro restauració és conscient que té entre mans
una obra de gran envergadura i de molta responsabilitat.
S'han assessorat amb els orgueners i organistes de primer
nivell del país. Han apostat per conservar les característiques úniques d'aquest orgue i per donar-li una projecció
de futur. També han estudiat amb realisme i ambició el fi-

Tot i que l'orgue està situat a la ciutat de Solsona, de ben
segur que a molts amants dels orgues i de la música en
general us encantarà conèixer aquesta bona iniciativa
i fins i tot us interessarà participar en l'acte de presentació i potser voldreu apadrinar un tub. Tot això sense disminuir l'atenció a les millores de la vostra pròpia
parròquia i somniant que aquest projecte estimuli altres
parròquies a restaurar o construir el seu propi orgue.
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