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UN ORGUE MEDIEVAL ESCULPIT  
EN UNA COLUMNA DEL POBLE DE CALACEIT

PeRe FOnT SALVAT

RESUM

Després de fer una descripció general del poble de Calaceit (Terol) i de la seva histò-
ria, l’article comenta la particularitat de la casa anomenada del Justícia que, en una columna 
de pedra, té un baix relleu que pot representar un orgue. En fa una descripció i analitza les 
diferents interpretacions que es donen o s’han donat a aquest baix relleu. Descriu els diver-
sos manuscrits medievals en què apareix el dibuix d’un orgue semblant, la qual cosa per-
met situar-lo en el temps i deduir de quin tipus d’orgue es tracta. D’acord amb aquestes 
fonts, aquest instrument seria de finals del segle xiii o principis del xiv, la qual cosa con-
corda amb la datació de les columnes gòtiques de la casa. També explica que, l’any 1999, 
un constructor d’orgues holandès va fer-ne un, seguint la il·lustració d’un dels manuscrits 
citats en aquest article i també basant-se en altres textos. Aquest orgue es pot veure i escol-
tar en una església de Groningen, a Holanda. Finalment, l’article obre una sèrie d’interro-
gants addicionals que podrien esperonar alguna altra persona a continuar-ho investigant 
més a fons. Era aquesta la casa de l’orguener o de l’organista de l’església, que és just al da-
vant? Com és que un orgue d’aquestes característiques, o la seva imatge, va arribar a Cala-
ceit? El misteri resta obert.
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A MEDIEVAL ORGAN CARVED IN A COLUMN  
AT THE VILLAGE OF CALACEIT

ABSTRACT

Description of the village of Calaceite (province of Teruel) and its history in which a 
house known as del Justícia has a stone column containing the carved representation of 
what seems to be an organ. After a discussion of different interpretations regarding this 
depiction, there is a description of several medieval manuscripts with drawings of a similar 
organ, which helps to learn about the characteristics of this organ and its possible date. Ac-
cording to these sources, this instrument would date from late-13th to early-14th century, 
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which corresponds to the date of the gothic columns in this house. In 1999 a Dutch organ 
builder made an organ following the instructions of these manuscripts and other texts; one 
can see and listen to this organ at a church in Groningen, Holland. Finally, the article puts 
forward a series of additional questions that could encourage other scholars to continue 
this research: was this house (facing the village’s church) that of the organist? How come 
such an organ, or its image, reached Calaceite? The mystery rests open.

Keywords: bourdon, Calaceite, Middle Ages, organ, positive organ.

Calaceit és un poble d’uns 1.200 habitants de la comarca del Matarranya, que 
pertany a Terol, a la franja de ponent de parla catalana. Està situat a 24 km de 
Gandesa a la carretera d’Alcanyís. D’origen àrab, neix al peu de la carretera per 
elevar-se per carrers costeruts fins a un turó. Aquesta vila constitueix un conjunt 
urbà de singular interès artístic per la seva arquitectura civil. L’any 1974 el nucli 
antic va ser declarat conjunt històric-artístic. Hi ha dues cases d’aquest poble re-
produïdes al Poble Espanyol de Barcelona.

Hi ha una data clau en la història de Calaceit: el 25 de maig de 1644. Aquest 
dia els exèrcits de Felip IV, en les seves guerres contra Catalunya, van destruir, 
saquejar i incendiar el poble. L’església del segle xii va quedar destruïda, com la 
majoria dels edificis. Molts d’ells van ser restaurats al segle xviii, en un període de 
pau i expansió econòmica.1

No obstant aquesta destrucció quasi total, són notables alguns elements aï-
llats d’època gòtica, datables del segle xiv, com dues cases del carrer de l’Església, 
la número 5 i la número 9. Aquesta darrera és l’anomenada Casa del Justícia. El 
Justícia era el nom que es donava a l’Aragó a l’encarregat d’administrar-la, tant en 
un poble o una comarca com en el Tribunal del Rei. Aquesta casa té un petit por-
xo fent cantonada amb dues arcades i mitja d’estil gòtic; dues donen a un carrer i 
l’altra mitja dóna al carrer de l’Església (figura 1). A simple vista sembla, per la 
diferència de la pedra, que és una casa construïda en dues o tres etapes: un tros de 
la part baixa seria de l’estructura gòtica d’abans de la destrucció de 1644 i el pis 
superior, posterior a aquesta data, potser del segle xvii o xviii. Sigui com sigui, a la 
façana del carrer de l’Església hi ha un balcó totalment de pedra, únic d’aquesta 
mena al poble, amb una inscripció que diu: «Miguel Carniser 1792».

La particularitat d’aquesta casa, des del punt de vista musicològic, és que, a la 
columna que fa cantonada, hi ha esculpit a la pedra un baix relleu d’uns 20 cm 
d’amplada per 15 d’alçada que creiem que representa un orgue (figura 2).

Aquest orgue seria un orgue positiu, ja que consisteix en un gran moble o 
taula amb potes. Aquest moble té una espècie de ranura o obertura longitudinal, 
potser ornamental. De la part superior, en surten: a l’extrem esquerre una mena 

1. Santiago vidiella i Jassà, Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, 2a ed., 
Calaceit, Ayuntamiento de Calaceite, 1996.
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FiGura 1. Casa del Justícia. A la columna que fa 
cantonada es pot apreciar el baix relleu.

FiGura 2. Baix relleu de la columna de la casa del Justícia.
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de suport i un tub alt, com un bordó, després ve un petit espai sense tub i a conti-
nuació una sèrie de cinc tubs amb alçada creixent d’esquerra a dreta.

Hi ha una interpretació popular a Calaceit del significat d’aquest baix relleu: 
diuen que es tracta de mesures de longitud sobre una taula, relacionades amb la 
«vara jaquesa».2 Aquesta mesura, que es feia servir a tot l’Aragó, la trobem escul-
pida a l’anomenada Lonja chica a la portada sud de la catedral de Jaca i també en 
altres llocs de l’Aragó. La seva longitud és de 772 mm i es dividia en quatre pams.3 
És molt més llarga que qualsevol dels cinc tubs del baix relleu de Calaceit. Creiem 
que aquesta interpretació és interessant però, com a mínim, aventurada.

Per altra banda, hem confirmat que la senyora Teresa Jassá (1928-1999), ce-
ramista famosa i historiadora de Calaceit, donava a aquest baix relleu dues possi-
bles interpretacions: una taula amb piles de llibres o un orgue; aquesta darrera és 

2. Donem les gràcies a David Arrufat, responsable del Departament de Patrimoni de la Co-
marca del Matarranya per la gestió amb l’alcaldessa de Calaceit, Rosa Maria Domènech, que li ha do-
nat aquesta interpretació popular del baix relleu.

3. Antonio García oMedes, Guía digital del arte románico, Osca, 2002.

FiGura 3. Rutland Psalter. El rei David com a organista.
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la mateixa que li donem nosaltres.4 Però, de quin tipus d’orgue es tracta? En quina 
època el podem situar?

El bordó que hi ha en un costat ens dóna la idea que es tracta d’un orgue 
medieval. La primera cosa que crida l’atenció és la semblança d’aquest orgue amb 
el que es veu en una miniatura que representa el rei David com a organista i que es 
troba al foli 97b del Rutland Psalter (figura 3). Aquest manuscrit es conserva a la 
British Library i va ser copiat a Anglaterra, potser a Londres, entre 1250 i 1260. Va 
pertànyer durant un temps als ducs de Rutland; d’aquí ve el seu nom, fins que es 
va vendre a la British Library.5

El constructor d’orgues holandès Winold van der Putten va construir un 
orgue com aquest l’any 1999, que ell anomena orgue Theophilus, per una exposi-
ció al Drents Museum d’Assen, a Holanda. El va fer basant-se en aquest dibuix 
del Rutland Psalter, en textos del monjo benedictí Theophilus, del segle xi, també 
en textos de l’anomenat Anònim de Berna i en converses amb l’organista Jankees 
Braaksma. Aquest orgue és ara a la petita església de Marsum, a Groningen.6

4. Hem d’agrair aquesta informació a Jordi Fontcuberta, antic guia de la població de Calaceit, 
que l’havia rebut directament de llavis de Teresa Jassá.

5. Rutland Psalter, Gran Bretanya, Londres, British Library, Additional Ms. 62925.
6. Al lloc web, a més de l’explicació sobre la construcció de l’orgue, també en podeu veure 

fotografies: http://www.orgelmakerij.nl/frameen.html. El mateix lloc ofereix la possibilitat de descar-
regar un fitxer en MP3 que ens permet escoltar com sona l’instrument.

FiGura 4. L’Apocalipsi de 1313. El mar de cristall.
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També trobem representat un orgue semblant al manuscrit de l’Apocalipsi 
de 1313, signat i datat pel seu il·luminador Colin Chadelve. Aquest manuscrit va 
ser copiat a París i es conserva a la Bibliothèque Nationale de France. Al foli 46r, 
que representa «El mar de cristall» descrit a l’Apocalipsi (Ap. 15,1-4 ), hi ha di-
buixats set músics, un dels quals toca un orgue semblant al del Rutland Psalter i 
un altre músic situat al darrere sembla que n’accioni les manxes (figura 4).7

Aquest tipus d’orgue amb tecles aparentment cromàtiques, i un tub de bor-
dó amb la seva pròpia tecla, apareix també en una miniatura d’un llibre d’hores 
flamenc, dels voltants de 1300, que es conserva a la British Library (figura 5).8

El baix relleu de Calaceit té una singularitat, i és que l’orgue no està repre-
sentat des del costat de l’organista, sinó des de l’altre costat. A tots els manuscrits 
el trobem dibuixat amb el bordó a la dreta i els tubs en ordre ascendent cap a l’es-
querra, i a Calaceit és completament al revés.

Sigui com sigui, tot apunta que es tracta d’un orgue positiu de finals del se- 
gle xiii o principis del segle xiv.

Com en totes les recerques, se’ns obren uns quants interrogants addicionals, 
que podrien esperonar algú a continuar investigant: era aquesta casa la de l’or- 
guener o de l’organista de l’església parroquial (de fet, la casa és just al davant  
de l’església)?, o l’escultura indicava, simplement, que en aquella casa hi vivia un 
músic? 

7. Apocalipsi, França, París, Bibliothèque Nationale, 1313, Ms. fr.13096.
8. Segons es veu a la il·lustració núm. 89 del llibre de Mary reMNaNT, Historia de los instru-

mentos musicales, Barcelona, Ma Non Troppo, 2002, p. 101.

FiGura 5. Figura 89 de la p. 101 del llibre 
Historia de los instrumentos musicales.
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Tots els manuscrits en què trobem representat un orgue semblant són fets al 
nord de França o a Anglaterra. Com és que un orgue d’aquestes característiques, 
o la seva imatge, va arribar a un lloc tan perifèric com Calaceit? De 1180 a 1428 tant 
el castell com el poble estaven sota el domini de l’orde de Calatrava. Encara que 
era un orde només d’àmbit hispànic, van ser els cavallers d’aquest orde els que van 
fer portar l’orgue a Calaceit? De fet, no sembla que siguin massa freqüents els or-
gues d’aquest tipus a la península Ibèrica a finals de l’edat mitjana, per la qual cosa 
el misteri resta obert.9

9. En aquest sentit, vegeu l’estudi sobre els orgues medievals hispànics realitzat per Kimberly 
Marshall, «The organ in 14th-century Spain», early Music, 20 (4), 1992, p. 549-557; així com el re-
pertori iconogràfic dels orgues representats en la pintura catalanoaragonesa entre mitjan segle xiv i fi-
nals del segle xv, publicat per Jordi BallesTer, «Retablos marianos tardomedievales con ángeles mú-
sicos procedentes del antiguo Reino de Aragón. Catálogo», Revista de Musicología, xiii (1), 1990, 
p. 123-201.
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