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Noves recerques sobre 
la construcció de l'antic 

orgue de la Selva



Ara fa 10 anys, amb motiu de la inauguració de l’actual 
orgue parroquial, vaig escriure un article  sobre el procés 
de  la  construcció  de  l’orgue  antic  de  la  parròquia;  em 
basava  en el  rigorós  i  detallat  estudi  que  en  féu  el  Sr. 
Antoni Catà i també en les dades que aporta Mossèn Pié, 
extretes de les  actes del Consell Municipal. La consulta, a 
l’arxiu  municipal,  del  lligall  de  correspondència  dels 
darrers  anys  del  segle  XVII  m’ha  proporcionat  nova 
informació  referent  a  la  construcció  d’aquest  primer 
orgue.

Els  jurats  (regidors)  del  Consell  Municipal,  en veure la 
necessitat  d’un  gran  orgue  per  a  la  nova  església, 
determinaren la  construcció  d’aquest  instrument.  L’any 
1690,  el  Sr.  Arquebisbe  va  oferir  una  cadireta  (orgue 
menor  d’un  sol  teclat)  que  havia  fet  construir  per  un 
església de Tarragona. Aquesta cadireta, que es guardava 
a la sagristia, l’any 1696, el Consell  la va fer examinar per 
uns  “oficials”  els  quals  determinaren  que  era  un 
instrument de poca qualitat. A partir d’aquí el Consell es 
posarà  a  treballar  per  a  encarregar  l’orgue,  tot 
considerant que resultaria més econòmic la construcció 
conjunta  de l’orgue i la cadireta que fer-ho en dues fases.

L’esmentat Consell va consultar Mossèn Josep Vidal, de 
Barcelona, a fi que recavés informació sobre l’obra de dos 
orgueners famosos a Barcelona: Josep Boscà i Andrés. El 
dia  18  de  juliol  de  1696,  mossèn Vidal  va trametre  un 
extens comunicat referent a l’obra d’ambdós orgueners. 
En relació a Boscà manifestava que “alguns adops que ha  
fets a Barcelona no han reixits molt bé”, tampoc podia 
ser un gran oficial “perque lo seu mestre es estat un frare  
de  la  trinitat  ques  diu  Bartomeu,  lo  qual  no  es  gran  
oficial”.
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En referència  a  Andrés, informava  que  havia  construït 
l’orgue  de  Riudecanyes,  el  qual,  “segons  alguns 
organistes  quel  han  tocat  diuen  que  ha  reixit  molt”. 
També  havia  construït  un  orguenet  portàtil  per  al  Sr. 
Arquebisbe  de  Tarragona  i  havia  fet  molt 
satisfactòriament els “adops” de l’orgue de Santa Maria 
del Mar i el de la seu de Barcelona.

En definitiva,  Mn.  Josep Vidal  recomanava que l’orgue 
fos encarregat al mestre  Andrés. També fou favorable a 
mestre  Andrés la informació del Sr. Planas, procurador 
del Consell de la Selva a Barcelona.

A  principi  d’agost  d’aquest  mateix  any,  els  jurats  ja 
havien contactat amb Andrés Bergero per a la construcció 
de l’orgue i la cadireta per un preu de 1150 lliures i amb el 
mestre Bonifàs, escultor de Valls, per a fer la caixa per un 
import de 490 lliures. I, pel que fa a l’emplaçament, el 18 
de setembre,  el  Consell  determinà:  “lo orga se posa al  
altar  de  Snt  Primo  y  Snt  Isidro  aont  es  lo  lloch  
acostumat y que lo retaule de Snt Isidro se mude al altar  
de Sant Ramon o alla  aont sigue mes convenient”. El 
prior i la confraria de St. Prim i St. Isidre van manifestar 
el seu desacord i es va decidir col·locar l’orgue al lloc on 
és encara avui.

Mestre Bergero va començar a treballar en l’orgue de la 
Selva, però, al desembre del 1697, quan tenia acabada la 
cadireta,  va  comunicar  al  Consell  que  marxava  cap  a 
Tortosa a construir un orgue per a la catedral. Els jurats 
van insistir  que tornés aviat i  decidiren pagar-li  només 
200 lliures de les 300 que li devien de la cadireta. A partir 
d’aquí, començaran els problemes per instar que mestre 
Bergero tornés a la Selva a acabar l’orgue. 
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Antic orgue de la Selva. Clixé còpia de J. Guitert. L’original era de la 
família Puig-Tàrrech.
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En resposta a una petició dels jurats de la vila,  el  6 de 
setembre de 1698, Bergero va enviar una carta al Consell 
Municipal on indicava que volia acabar, com més aviat 
millor, l’orgue que li havia encarregat el bisbe de Tortosa, 
i que, com que a la Selva ja tenien acabada la cadireta, de 
moment  ja  podien  fer-la  tocar  per  acompanyar  les 
celebracions litúrgiques de la parròquia; alhora, suplicava 
als jurats:”tingan abe donarme temps pera concluir esta  
obra pues tot sera alguns mesos mes ho meins”.

Al  gener  de  1698,  havia  mort  l’escultor  Lluís  Bonifàs 
sense tenir enllestida la caixa de l’orgue, per la qual cosa 
el Consell  decidí de buscar un altre oficial per acabar-la. 
El mes d’agost, els nous escultors, que havien treballat a 
preu fet, van acabar l’obra de la caixa. El mes d’abril de 
1699,  el Consell acordà de pintar les portes i la cadireta 
de l’orgue.

Els jurats de la vila continuaven insistint mestre Bergero 
que tornés a la Selva a acabar l’orgue. A finals d’agost de 
1699, Bergero contestà des de Tortosa explicant que no 
tenia acabat l’orgue perquè hagué d’anar a Barcelona a 
ajudar la seva muller per “reparar las ruinas que feren  
las bombas en ma casa”.  També justificava la tardança 
per  la  falta  de  salut  “per  haver  estat  varies  vegades  
desganat del  ventrell”,  la  qual  cosa li  havia impedit  de 
treballar a bon ritme. Prometia de tornar a la Selva tan 
aviat com li fos possible. A instàncies dels Jurats, mestre 
Bergero va trametre una altra carta,  el  22 de febrer de 
1700, on, novament, justificava aquest retard per la falta 
de salut.

Com que els jurats de la Selva continuaven insistint,  el 
setembre de 1700, el mateix bisbe de Tortosa va enviar 
una carta  al  Consell  Municipal  tot  demanant per favor 
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que li deixessin acabar el seu orgue, prometent que pels 
volts de Nadal l’orguener  ja podria tornar a la Selva. El 
jurats  hi  van  estar  d’acord  i  el  Sr.  Bisbe  els  donà  les 
gràcies  per  haver  permès  que  Bergero  acabés  el  seu 
orgue.

Un altre inconvenient s’hi afegí, puix que l’arquebisbe de 
València  volia  que,  un  cop  acabat  l’orgue  de  Tortosa, 
mestre Bergero anés a construir un orgue per a la seva 
catedral.  En  la  sessió  del  8  de  setembre  de  1700,  el 
Consell va determinar enviar el síndic a Tortosa perquè 
Bergero vingués a la Selva a complir el que havia pactat, i, 
cas  que,  no  volgués  venir  a  les  bones,  que  li  ensenyés 
l’acta  de  l’obligació  que  havia  contret  i  “es  fes  la  
diligència”.  Finalment  mestre  Bergero  va  retornar  a  la 
Selva i l’orgue es va acabar el novembre de 1701.

Andrés  Bergero,  natural  de  Brussel·les,  residí  a 
Barcelona, on es casà el 1692; també va viure a Tarragona 
i  València.  Va  construir  un  orgue  per  a  la  catedral  de 
Tortosa i els de les esglésies de  la Selva del Camp,  Sant 
Joan de València, Santa Catalina d’Alzira i Sant Pere de 
Reus.  També recompongué els orgues de Santa Maria del 
Mar de Barcelona,  de la catedral de València i  de Sant 
Martí de València. 

Per mitjà de les cartes manuscrites del propi orguener, 
Andres  Bergero,  hem  conegut  el  cognom  real  d’aquest 
mestre orguener. Mossèn Pié l’anomena André Borgero; 
el  Sr.  Catà,  Andreu Borgero, tot i  que ja assenyala una 
certa confusió pel que fa al cognom del mestre orguener; 
així  anota  que  d’altres  l’han  italianitzat  (Borghiero, 
Borgiero i també Borguero). El Sr. Eufemià Fort anota: 
l’orguener italià Andreu Borgiero i, a l’entrada del volem 
II  de  l’enciclopèdia  de  la  Música  Espanyola  i 
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Hispanoamericana,  hi  consta  Andres  Bargere,  bo  i 
acceptant  altres  possibles  noms  (Bagero,  Bargero, 
Bechero, Borgero i Vergero). 

La  necessitat  de  disposar  d’un  gran  orgue  per 
acompanyar els oficis de la parròquia, així com tots els 
tràmits requerits per a construir-lo, van estar propiciats 
pel Consell Municipal, tot i que sempre van comptar amb 
el suport de la comunitat de preveres de la parròquia. Així 
doncs, el primitiu orgue va ser pagat pel poble, per la qual 
cosa pertanyia al municipi, no a la parròquia.

Signatura de mestre orguener Andre Bergero.

Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva 
del Camp), 120 (novembre 2013), p. 7-8.
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