
Resum del projecte

Orgue de la Cripta

Deixa la teva 
empremta 
al cor de 
la Sagrada 
Família



L’orgue anterior  
1926 - 1936
La Cripta de la Sagrada Família va disposar d’un orgue construït l’any 

1926 a Collbató per l’obrador “Fábrica de Órganos Nuestra Señora de 

Montserrat”. Aquest orgue va ser destruït a l’inici de la Guerra Civil,  

l’any 1936. No disposem de fotografies d’aquell instrument però sí  

de documentació que descriu les seves característiques.

Des de llavors, la Cripta no ha tornat a disposar d’un orgue de tubs, 

fet que desmereix els cants i la litúrgia. Un espai tan emblemàtic i 

amb una vida parroquial tan intensa mereix un orgue de primer nivell 

que permeti gaudir d’una experiència musical més profunda a totes 

les celebracions. 



El nou orgue:  
L’encaix perfecte
Antoni Gaudí afirmava que a la Sagrada Família tot és providencial.  

El retorn de l’orgue a la Cripta també ho ha estat.

Gràcies a una donació de la Congregació de Religioses del Sagrat Cor 

de Jesús, la Cripta podrà gaudir d’un dels millors orgues romàntics 

que hi ha al món, obra del prestigiós orguener francès d’origen català 

Aristide Cavaillé-Coll.

L’instrument, construït l’any 1896 a París, és l’únic Cavaillé-Coll que 

existeix a Catalunya i encaixa perfectament en una de les capelles de  

la Cripta. Té una bellíssima sonoritat romàntica, arrodonida, amb cos.  

El so perfecte per a l’acompanyament litúrgic i els concerts. 



Característiques de l'orgue
L’orgue disposarà de 13 registres,  

amb un total de 638 tubs, distribuïts en:

•  2 teclats manuals de 56 notes Do-Sol3 

•  1 teclat de pedal de 30 notes Do-Fa1

Registres

2n teclat manual

EXPRESSIU

Viole de Gambe  8’

Voix Céleste   8’

Cor de Nuit   8’

Fl. Octaviant   4’

Fagot-Hautbois  8'

Trompette   8’

PEDAL

Soubasse   16'

Flûte   8'

Basson   16'

1r teclat manual 

GRAN ORGUE

Bourdon   16’

Montre   8’

Flûte Harmonique 8’

Prestant   4’



Els treballs de restauració
Per poder gaudir del nou orgue en la seva millor versió i garantir 

que podrà ser emprat diàriament a la Cripta, és necessari dur a 

terme una restauració a fons de tot l’instrument. 

El taller d’orgueneria Blancafort Orgueners de Montserrat està 

procedint a una restauració molt acurada emprant els materials 

més nobles i els procediments més adients amb l’època de 

construcció de l’instrument. Aquests treballs de restauració 

inclouen les tasques següents:



•  Instal·lació d’un nou motor. L’actual és antic i sorollós,  

i està muntat en una habitació contigua. Es posarà dins  

o darrere de l’orgue en una caixa insonoritzada.

•  Restauració íntegra de les manxes, acordions i manxetes. 

Ajust del secret per a controlar traspassos, moviments de 

corredores i restauració de les membranes.

•  Neteja i ajust de les peces mecàniques com les escaires, 

les varetes i les reduccions, i nodriment de les parts de 

fusta que presenten un aspecte molt ressec.

•  Recuperació del blanc dels teclats, que s'han esgrogueït, 

poliment dels sostinguts i neteja de les guies.

•  Ajust de la mecànica, del joc dels eixos als teclats,  

molinets i escaires. Revisió de les baletes de cuir i les guies 

del barnillatge.

•  Neteja del moble per a treure la pàtina de pols i brutícia 

acumulada, neteja del logotip de la consola i cobriment de 

forats d’antigues instal·lacions. Restauració de la consola.

•  Nous tubs de la façana, que van ser sostrets durant la 

Guerra Civil i posteriorment restituïts per tubs de zenc,  

de més baixa qualitat. 

•  Nou cos de pedal amb tres registres independents: 

Soubasse 16’, Flûte 8’ i Basson 16’, amb un total de 90 tubs 

de grans dimensions instal·lats en un cos independent 

darrere de l’orgue.

•  Repàs d’harmonització, restauració dels tubs de fusta, 

restitució del registre Fagot-Oboè.

•  Nova instal·lació elèctrica que cal adequar a la normativa 

vigent, quadre general amb proteccions, il·luminació de la 

consola i l’interior. Nou interruptor d’accionament del motor.
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