Actuació especial de manteniment de l’l’orgue Metzler

L’orgue de tribuna del Monestir de Poblet, construït el 2012 per la prestigiosa firma
suïssa Metzler Orgelbau AG, està situat al fons de l’església abacial, sobre l’entrada
principal. Tant la seva concepció com la seva construcció són del tot inèdites a
Catalunya i a l’Estat Espanyol.
En el transcurs d’aquests deu anys, l’instrument s’ha fet servir diàriament en la
litúrgia, i també per a concerts i activitats culturals de primer nivell, com el Festival
Internacional d’Orgue de Poblet, amb set edicions fins ara.
Durant aquest temps s’han dut a terme tasques de manteniment rutinari,
consistentsessencialment en revisions de l’afinació.
El temps transcorregut, la contínua activitat al temple, les obres de restauració de
l’edifici, etc., han provocat que es vagi dipositant una considerable quantitat de
pols a l’interior de l’instrument. D’altra banda, les variacions climatològiques a
l’interior del temple, amb augment de la humitat en èpoques especialment
plujoses, han propiciat l’aparició d’atacs de fongs. Aquesta floridura es pot estendre
ràpidament a les superfícies polsegoses. Això fa que la neteja sigui urgent.

Deu anys després de la seva inauguració, l’orgue necessita una revisió general,
neteja i afinació. L’objectiu és mantenir l’instrument en el seu millor nivell de
qualitat per a una altra dècada.
L’actuació engloba els següents treballs:
1. Neteja de l’exterior de la caixa.
2. Neteja de l’interior de l’orgue amb bufador i aspiradora.
3. Neteja dels tubs de la mateixa manera.
4. Tractament especial de les floridures.
5. Comprovació i regulació de totes les funcions tècniques.
6. Control i optimització de l’harmonització de tots els registres.
7. Afinació general de tot l’orgue.
Aquests treballs han de ser realitzats pels artesans del taller constructor de l’orgue,
i tindrien una durada aproximada de quatre setmanes.
Aquesta actuació especial de manteniment es durà a terme durant el tercer
trimestre de 2022, gràcies a la col·laboració del Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya.

