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n la litúrgia, com la que acabem de celebrar en honor del nostre sant 
patró, es produeix un diàleg fecund entre Déu i el poble cristià. Déu 

parla a través de la Paraula i a través de la Taula eucarística, i el poble li respon, 
d’una manera especial i més íntima, a través d’un llenguatge sagrat: el cant 
litúrgic. Aquest llenguatge sagrat, però, és la superposició de dos llenguatges 
diferents: el verbal i el musical. 

ls humans hem anat inventant múltiples instruments musicals per 
enriquir l’expressió dels nostres sentiments, però potser cap d’ells no 

aconsegueix elevar millor l’esperit humà vers Déu que l’orgue –el «rei dels 
instruments» com deia Mozart–. L’orgue omple l’espai sagrat i ens eleva a les 
regions divines: quan l’organista omple el silenci del temple amb el so de 
l’orgue, quan inunda amb freqüències, gammes cromàtiques i mixtures l’espai 
abans buit, es produeix en el nostre interior una mena de reacció química que 
ens impulsa a apropar-nos a l’inefable. Tal com afirma el Ritual de la benedicció 
d’un orgue: «Dintre l’Església llatina l’orgue és tingut en molta consideració, 
perquè tant si acompanya el cant com si només toca música, dóna esplendor a 
les cerimònies sagrades, acompanya les lloances divines, ambienta la pregària 
dels fidels i eleva els seus enteniments a Déu».  

ixí és, si de vegades, en el temple, ens posem simplement a escoltar 
la seva música, ben aviat experimentarem com la nostra escolta es 

transforma en un acte gairebé sagrat de reverència, d’humilitat, de 
reconeixement de la grandesa de Déu, perquè, en paraules de l’arquebisbe 
Jaume Pujol, «davant la immensitat de Déu les paraules queden pobres i es fa 
més necessari trobar altres camins que, com la música, expressin aquesta 
grandesa». Per tant, l’orgue ens transporta amb el seu so, gairebé immaterial, a 
una esfera espiritual que ens fa més propera la immensitat i la magnificència de 
Déu, en consonància amb l’esperit propi de la litúrgia. La música de l’orgue, 
sense paraules, ens pot dir moltes coses perquè, penetrant dins nostre, ens 
commou l’esperit, ens impulsa a recollir-nos, ens remou la consciència, ens 
facilita la sinceritat i ens mou a obrir el nostre cor a Déu amb total reverència i 
confiança. Com digué Benet XVI: «L’orgue, des de sempre i amb raó, es 
considera el rei dels instruments musicals, perquè recull tots els sons de la 
creació i dóna ressonància a la plenitud dels sentiments humans [...] a més, ho 
fa transcendint l’esfera merament humana [...] i remetent al diví. La gran varietat 
dels timbres de l’orgue [...] és capaç de donar ressonància a tots els àmbits de 
l’existència humana». 
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er això, quan afegim la força de la paraula a aquesta música i 
l’acompanyem de tornades, estrofes i càntics de l’esperit –com ho 

són els salms–, podem afirmar amb sant Agustí que «Qui canta prega dues 
vegades». Perquè, en les celebracions litúrgiques, l’orgue no és tan sols una 
mena de fons musical per a la lletra, sinó una ajuda per a interioritzar-la, i en el 
cant litúrgic això s’aconsegueix de manera plena quan la lletra i la música 
semblen haver estat concebudes de manera natural per anar juntes, quan es 
produeix com un aliatge indestriable entre els dos llenguatges, una fusió 
química perfecta que pot elevar el nostre pensament i el nostre esperit vers Déu. 

questa funció tan important en la litúrgia és la que acompleix 
l’organista: ell és «servidor i agent actiu de la pastoral litúrgica, 

perquè, de la mateixa manera que harmonitza la multiplicitat de sons de l’orgue, 
crida tota la comunitat a unir les seves veus en un mateix cant, ajudant així a 
reforçar el sentit d’assemblea litúrgica. D’aquesta manera solemnitza i fa més 
bell el culte diví, i amb la seva música fa que el cant sagrat trobi la seva 
plenitud» [El ministeri de l’organista]. La funció litúrgica d’organista és la que, 
en benefici de tots nosaltres, has exercit tu, estimat Eduard, de manera 
immillorable des dels primers anys setanta del segle passat, oferint-nos, a més, 
el caliu de la teva amistat sincera, que tots et reconeixem i agraïm. 

l doctor Eduard Mañé Sesé, home de tracte exquisit i dialogant, 
solidari amb les obres socials de la parròquia, compromès amb la 

seva dedicació contínua i abnegada a la litúrgia musical, és un home rigorós, 
purista i exhaustiu, perquè estima tot el que fa. I, és clar, com que estima la 
música, treballa incansablement per promoure-la i divulgar-la: a les cinc del matí 
ja comences a rebre els seus correus electrònics, perquè planifica i organitza 
sense parar –i no és perquè ara estiguis jubilat, sinó que ho has fet sempre–, la 
seva iniciativa no té fre –oi, Àngels?–, també és molt bon pedagog musical –i 
altruista, perquè ha ofert formació musical a tothom que li ho ha demanat–. Ell 
va ser un dels promotors de l’adquisició del nou orgue de la parròquia, però no 
content amb regalar-nos l’oïda i l’esperit en la litúrgia, també ha volgut 
harmonitzar les sonoritats multiformes de l’orgue amb la varietat melodiosa dels 
instruments de l’orquestra i amb les veus eloqüents de solistes i cors: així ha 
arranjat l’orquestració de cantates, misses, oratoris i passions. Però també ha 
estat decisiu en la creació de la Societat Bach de Sant Miquel dels Sants i en la 
d’un Cor i una Capella de gran qualitat. Res no s’ha resistit al seu impuls 
il·lusionat d’oferir-nos grans vetllades musicals i d’il·lustrar-nos amb programes 
de concert documentadíssims, amb xerrades i audicions, o amb concerts i 
trobades musicals de més petit format; i tot això sense deixar-se vèncer ni per 
les burocràcies estèrils, ni pel temps que havia d’esmerçar, ni per les múltiples 
dificultats que comporta posar d’acord caracters, opinions i interessos. 

é, doncs, doctor en enginyeria química, expert matemàtic i astrònom, 
i també bon clavecinista: a dos dies del teu setanta-cinquè aniversari 

t’hem volgut retre aquest modest homenatge per tant com has fet per nosaltres. 

Estimat Eduard, Moltes Gràcies! 
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