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Vint anys trencant fronteres
 La música és cultura, un llenguatge que arriba a tothom. O que hauria d’arribar a tothom. Amb aquesta 
filosofia, l’Orfeó Lleidatà va endegar ja fa vint anys uns projectes socials perquè tothom en pugui gaudir. 

Tant és l’edat, el nivell socioeconòmic o la salut mental. I així va ser com es van anar tombant fronteres fins 
que tothom va ser públic i va ser músic. Repassem aquest experiment d’èxit que ha portat l’alegria a usuaris 
que han descobert que els límits que els havien posat eren falsos. Que soni la música i que tothom la pugui 

escoltar, cantar, ballar... o crear!
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2804. Música per a tothom
reportatge. Fa vint anys que l’Orfeó Lleidatà aposta pels projectes socials.

12. Joan Fornsubirà Marsol
eNtrevista. L’historiador radiografia la Guissona de la II República.

16. cièNcia 

17. la tria

18. eNllà

22. secció NoveNa 

20. moda

22. secció NoveNa

24. Notes al marge

25. llibres 

26. música

27. llista d’espera 

28. 2.0

29. N’apps i cols

30. de rossegoNs

31. racoNs amb eNcaNt
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A la portada: Detall d’una classe inclusiva de l’Orfeó Lleidatà. 
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vint anys de projectes socials a l’orfeó

Tothom té dret 
a la música!
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musicoterapeuta. La Raquel 
Peremartí en ple taller de 
música al centre Aremi de 
Lleida per a discapacitats.
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orfeó lleidatà

L’objectiu dels projectes 
socials de l’Orfeó Llei-
datà és que tothom, 
tingui les capacitats 
que tingui, vingui d’on 
vingui i l’estatus social 

que tingui, pugui accedir amb igual-
tat a la cultura i a la música. “És un 
tema de drets i com a entitat ens 
vam sentir interpel·lats i vam deci-
dir dirigir part de la nostra energia 
cap aquest objectiu”, explica Xavier 
Quinquillà,  director de l’Orfeó Llei-
datà i un dels grans impulsors l’any 
2001 de tot un seguit de progra-
mes socials integradors pels quals, 
avui dia, han passat milers de per-
sones. Quinquillà reconeix que al 
principi “no va ser fàcil. Va ser un 
repte intern, perquè hi havia gent a 
qui els costava d’entendre per què 
una entitat com l’Orfeó havia de fer 
una tasca social. De cop i volta, les 
instal·lacions de l’entitat musical 
es van omplir de persones d’ètnia 
gitana, magrebins, subsaharians, 
sud-americans i, clar, això va ser un 
xoc. Fa vint anys ja era habitual tro-
bar al carrer aquesta barreja de ra-

“On les paraules fallen, la música parla”, deia 
l’escriptor danès  Hans Christian Andersen, que, 
d’acord amb Beethoven, creia que la música és una 
gran mediadora entre el món espiritual i el dels 
sentits. Per aquests motius la música s’ha consagrat 
com una de les grans teràpies dels últims temps, 
a través de la qual algunes patologies milloren 
substancialment fins al punt que “quan la música 
t’agafa, ja no sents el dolor”, com deia Bob Marley. 
Per això, i per aconseguir que tothom pogués 
tenir accés a la cultura, ara ja fa vint anys l’Orfeó 
Lleidatà va decidir posar en marxa tot un programa 
de projectes socials integradors a través de la 
música, amb l’objectiu de treballar el que esmenta 
la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, 
que manifesta que “tota persona té dret a prendre 
part lliurement en la vida cultural de la comunitat, 
a fruir de les arts i a participar del progrés científic”.
Per gina domingo / Fotos d’amado forrolla/arxiu orfeó lleidatà

Dret a la música. El Ramon Arbó amb la musicoterapeuta 
Raquel Peremartí i el director de l’Orfeó, Xavier Quinquillà.

amado forrolla
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La música entra a L’uci. Una sessió de musicoteràpia per a un 
malalt ingressat a l’UCI de l’Arnau l’any 2019.
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arxiu orfeó

ces i cultures que conforma la nos-
tra societat, però dins de les entitats 
culturals, no. I va causar una certa 
sorpresa”.  Aquesta primera resis-
tència dins la mateixa entitat creu 
en Xavier Quinquillà que “es va su-
perar i amb nota, perquè tothom va 
anar visualitzant que aquestes per-
sones ens estaven aportant molta 
riquesa cultural i no solament això, 
sinó que en alguns moments hi va 

haver interaccions molt impor-
tants a través de la música, i va ar-
ribar un punt en què a l’Orfeó es vi-
via amb total normalitat la presèn-
cia d’aquests nouvinguts. És més, 
algun d’aquests músics que van par-
ticipar en els primers programes so-
cials van acabar sent professors de 
l’Escola de Música”, afirma el direc-
tor de l’Orfeó. 

Xavier Quinquillà té molt clar 

que el compromís de l’Orfeó amb la 
música i la cultura també és una im-
plicació amb les persones i la comu-
nitat. Vetllar per l’equitat i la igual-
tat d’oportunitats significa conver-
tir la música en una eina de cohesió 
social i desenvolupament perso-
nal. Per això l’any 2001 es va posar 
en marxa el primer projecte social, 
anomenat Un Món de Música, uns 
tallers escolars i familiars de músi-
ques del món. En aquests primers 
tallers es treballava moltíssim tot 
l’àmbit de la interculturalitat, el fe-
nomen de la immigració i molt es-
pecialment “com crear ponts entre 
persones de cultures diverses a tra-
vés d’un llenguatge universal com 
és la música. Tot plegat puc dir que 
va ser molt potent perquè hem de 
tenir en compte que per a les per-
sones nouvingudes el principal 
obstacle és l’idioma i quan posaves 
la música pel mig, vam veure que 
passaven coses molt xules. Perso-
nes vingudes de Rússia, Àfrica, Lla-

taLLer de música moderna. A la imatge, 
un dels tallers de música moderna que 
dirigeix l’Orfeó a Sant Joan de Déu. 

concert de nadaL. Una imatge del 
concert de Nadal de 2017 que van 
compartir el cor d’Aspid i el de l’Orfeó. 

arxiu orfeó
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orfeó lleidatà

tinoamèrica, etc., veies com a tra-
vés de la música es relacionaven i 
s’entenien”.

Quan es va presentar a la soci-
etat de Lleida Un Món de Música 
“va causar molta expectació, per-
què, que una entitat com l’Orfeó, 
que s’identificava amb el cant coral 
i poca cosa més, endegués un pro-
jecte integrador, va ser, com a mí-
nim, una sorpresa”. Vint anys des-
prés, a Un Món de Música s’han de 
sumar  al voltant de vint-i-cinc pro-
jectes socials més. I és que la inici-
ativa de l’Orfeó va ser pionera “no 
solament a Lleida, sinó també a ni-
vell nacional”, esmenta Quinquillà. 

Reptes
L’èxit dels programes encetats per 
l’Orfeó va fer que l’entitat es plan-
tegés nous reptes durant aquests 
anys i el fet d’utilitzar la música 
com una potent eina per aconse-
guir la inclusió i garantir uns drets 
ha fet que l’entitat s’impliqués cada 
cop més envers activitats adreça-
des especialment “a aquelles perso-
nes amb greu risc d’exclusió i que 
per diverses circumstàncies no par-

ticipen o no poden participar de la 
cultura. M’estic referint a les per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual, física o una malaltia mental”, 
explica el director de l’Orfeó, i aquí 
és on comença un altre dels grans 
reptes, portar la cultura i la música 
a aquests col·lectius perquè, al cap i 
a la fi, “tenen aquest dret i nosaltres 
com a entitat en tenim l’obligació” 
conclou Xavier Quinquillà.

Així, l’any 2007 es comença un 
seguit d’activitats amb persones 
amb discapacitat intel·lectual, pri-
mer al centre Assistencial de Sant 
Joan de Déu d’Almacelles, on encara 
se’n fan, i  a partir de 2013 s’obre el 
programa a diversos centres de la 
demarcació com Aspros, Aremi i 
es va ampliant l’oferta a través de 
la dansa i la multipercussió.

“Quan vam començar els tallers 
a Sant Joan de Déu els vam anome-
nar vivenciació musical, volíem de-
fugir del concepte de musicoterà-
pia. Per què? Doncs perquè el que 
volíem era fer una activitat norma-
litzadora. Això vol dir que perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
o malaltia mental poguessin fer una 

Ramon Arbó té una malaltia men-
tal i participa activament en els ta-
llers musicals que du a terme l’Or-
feó. Fan de Freddie Mercury, ha 
creat amb cinc companys més el 
grup de música moderna Els Pri-
mavera, que ja tenen un petit re-
pertori que somien poder presen-
tar algun dia al Cafè del Teatre o a 
la Llotja.

 Li agraden els tallers? M’encan-
ten. Jo em vaig iniciar al centre 
d’Almacelles amb la multipercus-
sió i em vaig enganxar al Combo. 
Ara estic a la Llar de Salut Mental  
de Lleida capital i estic encantat 
amb els professionals que hi ha, 
molt especialment amb la psicò-
loga. Al grupet del taller hem creat 
un grup de música moderna i ens 
anomenem Els Primavera. Som 
cinc i jo soc el que canto.

Creu que es comunica millor 
amb els companys des que par-
ticipa en els tallers de música? 
I tant que sí! Jo soc una persona 
molt oberta, però el taller de mú-
sica crec que encara m’ha fet més 
obert. Jo em porto bé amb tothom 
però tingues present que si de ve-
gades és difícil conviure una o dos 
persones, imagina’t un lloc on som 
trenta i tenim tots una problemà-
tica de salut mental... Cadascú 
amb la seva, però hi ha molt bon 
rotllo. Estic molt  content. 

Quina música li agrada més? A 
mi m’inspira molt la música de 
Freddie Mercury però amb la Co-

“Tenim un 
grup:  Els 
Primavera” 

ramon arbó
usuari de sant joan de déu

taller de contacontes. Una col·laboració amb Aspid de l’Orfeó Lleidatà l’any 2014 era 
un taller de contacontes.
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Raquel Peremartí té 32 anys i és mu-
sicoterapeuta i musicòloga de l’Or-
feó Lleidatà. En l’actualitat treballa 
amb diversos grups de persones amb 
paràlisi cerebral a Aremi i també re-
alitza sessions a l’hospital de dia de 
Sant Joan de Déu amb infants i les se-
ves famílies.

La música és una teràpia que fun-
ciona? I tant que funciona! Està clar 
que la música no cura, però sí que 
és un mitjà que pot ajudar persones 
amb dificultats diverses per comuni-
car-se, expressar-se quan no poden o 
no saben fer-ho. El canal, en aquest 
cas la música, ho facilita tot. 

Amb persones amb patologies di-
verses o disfuncions cerebrals és 
amb tots igual? No es pot generalit-
zar. El bo de la música és que té molts 
vessants per treballar la comunica-
ció i connectar. Pots connectar amb 
una cançó, amb un ritme, altres amb 
sons... El que sí que és veritat és que 
quan la música és alegre agrada a 
tothom.

Suposo que ha tingut i té moments 
difícils, de frustració professional. 
Jo no he tingut mai una persona amb 
la qual hàgim tirat la tovallola. De ve-
gades només una mirada ho diu tot i 
tu pots pensar... “però si no ha reac-
cionat!” Doncs sí que ha reaccionat. 
T’ha mirat! I portaves diverses sessi-
ons en les quals no t’havia ni mirat. 
Són petits èxits cada dia...

Suposo que són sessions, doncs, 
on cada dia hi pot haver una satis-
facció... Doncs sí. Avui mateix, per 
exemple, a Aremi. Hi ha una noia a 
qui li costava molt connectar i sem-
blava com si no hi fos. Avui ella ma-
teixa ha volgut agafar un instrument, 
l’ha mirat, l’ha mogut i l’ha fet sonar.  
Això ha estat com... Uau!!! Totes les 
sessions són satisfactòries. Jo sem-
pre surto dels tallers de música amb 
un subidón d’adrenalina. Sempre en 
surto contenta. 

vid, tot s’ha complicat molt, ens 
ha tallat el rotllo! Amb Els Prima-
vera ja tenim un repertori de sis o 
set cançons, com Boig per tu, algun 
blues, Frank Sinatra, etc. 

On li agradaria actuar? A un lloc 
on càpiga molta gent. Em sedueix 
la idea del Cafè Teatre de l’Escor-
xador. Ara, si m’aconseguissin la 
Llotja, doncs molt millor. 

“De vegades n’hi 
ha prou amb 
una mirada”

raquel Peremartí
musicoteraPeuta

amadO fOrrOlla
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Toñi Segura és pedagoga terapeuta, i en l’actualitat és 
la responsable de l’àrea d’inclusió social i comunitària 
del centre de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Per a 
aquesta professional, una gran defensora dels drets de 
les persones en risc d’exclusió, el programa encetat per 
l’Orfeó de Lleida ha estat una de les grans apostes del 
centre assistencial. L’entitat va començar amb el pro-
grama ja fa quinze anys. 

“Vam iniciar les activitats amb l’Orfeó fent un ta-
ller amb persones greument afectades a nivell cogni-
tiu i també amb persones amb greus trastorns de con-
ducta”, explica Toñi Segura, per a la qual “el primer any 
va ser una primera experiència i positiva, i per això vam 
decidir a partir del segon any passar a l’acció”. El que es 
va fer va ser començar un seguiment i estudi de com re-

percutien els tallers de música en els col·lectius esmen-
tats, tant al grup afectat per pluripatologies somà-
tiques associades a la discapacitat intel·lectual com 
al grup amb una gran càrrega de fàrmacs a causa dels 
trastorns de conducta. Es mesurava el nivell de satis-
facció dels usuaris dels tallers abans i després de les 
sessions i “el que vam detectar és una gran disminu-
ció de l’ansietat en moltes de les persones afectades i 
també que van millorar, i molt, les relacions interper-
sonals entre ells”, explica la Toñi, que reconeix que fins 
fa ben poc tot el que era “un accés d’aquests malalts a 
la cultura o a qualsevol manifestació artística era quasi 
una quimera i per això a través de l’ajuda de l’Orfeó van 
decidir trencar estigmes i començar a anar als concerts 
que feia l’entitat”.

orfeó lleidatà

sant joan de déu

La música et transporta i t’anima a divertir-te

activitat de música com la pot fer 
qualsevol altra persona. Si en dèiem 
musicoteràpia, el que fèiem era una 
activitat no normalitzadora, sinó 
un altra cosa que tenia un altre ves-
sant, un vessant terapèutic i el que 
volíem era justament el contrari. 
Volíem que poguessin fer música, 
com qualsevol, com tu o com jo”, ex-
plica Xavier Quinquillà, per al qual 
“està clar que tothom que fa una ac-
tivitat artística també fa teràpia”. 

Tots necessitem espais de des-
compressió, que ens treguin “l’es-
très del dia a dia, per això no vam 
voler dir-li musicoteràpia, sinó que 
li vam dir “taller de música viven-
cial” i que estava adaptat a les per-
sones a les quals anava dirigit”.

I ara, les escoles
L’Orfeó, durant aquests vint anys, 
ha anat obrint les seves activitats a 
sectors diversos que, per una raó o 
una altra, podien patir l’exclusió so-
cial, i ara ha arribat el moment de 
les escoles. 

De moment, l’entitat musical ja 

integració. A dalt, batucada amb 
persones amb risc d’exclusió. A sota, 
coral amb el col·legi Cervantes.
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Per a la Toñi, la tasca de l’Orfeó en tots aquests anys 
cada cop ha estat més encertada i adequada a les ne-
cessitats de les persones i, per tant, “tota la feina al vol-
tant dels tallers de música cada cop és més fàcil”.

Per a aquesta professional un altre dels vessants dels 
programes socials i d’integració de l’Orfeó és la tasca 
que han fet i que ara esperen poder continuar a l’UCI 
de l’hospital Arnau de Vilanova. Va ser la Toñi Segura la 
que en un moment donat va posar en contacte l’Orfeó i 
el responsable de l’UCI, el doctor Jesús Caballero. “Sem-
pre hi ha hagut un gran tracte humà a les UCI, però ara 
cada cop es fan més esforços per tal que aquest sigui 
immillorable”. Per a la Toñi, “la música calma, et trans-
porta en el temps, t’anima a divertir-te i, sobretot, el que 
fa és millorar la qualitat de vida”.  

Un món de música. Concert a Balaguer 
l’any 2005 dins el programa pioner  ‘Un 
Món de Música’.
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ha començat a actuar en set col-
legis. Per a Xavier Quinquillà “són 
centres d’alta complexitat i per 
tant on hi ha uns percentatges alts 
d’alumnes vulnerables, amb contex-
tos socials complicats i un cop més, 
la música esdevé un vehicle que pot 
ajudar a generar oportunitats”. 

El director de l’Orfeó es mostra 
molt crític amb l’actual política de 
segregació que impera a la ciutat de 
Lleida. “Estem al capdamunt a ni-
vell de tot Catalunya i això és una 
llosa molt important en el sistema 
educatiu a Lleida i que ja ha afec-
tat massa generacions”, que “no han 
tingut ni tenen les mateixes oportu-
nitats i tot depèn del lloc on estan 
escolaritzats. Això s’ha de trencar 
d’una vegada per totes! Hem de ser 
capaços d’aprofitar tots els recursos 
educatius i formatius que hi ha a ni-
vell comunitari, i aquí és on entitats 
com l’Orfeó podem aportar tota 
la nostra experiència i la música. 
Aquest serà un  recorregut molt im-
portant de cara al futur”. Perquè a 
més a més està demostrat “que els 
alumnes que poden gaudir d’activi-
tats extraescolars de tipus artístic, 
com la música, milloren substanci-
alment el seu currículum escolar”. 
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apropa’t. Projecte amb persones amb 
discapacitat i els joves de l’Orfeó.
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