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Visita a l’Ajuntament de Penelles i inauguració 

del Gargar Festival  

Penelles, 2 de maig de 2021 

Molt bona tarda; moltíssimes gràcies. Alcalde, president de l’Orfeó Lleidatà, directora 

general, regidors, diputats, veïns i amics que ens acompanyeu aquesta tarda en la 

inauguració del festival, m’omple de joia ser aquí com a presidenta del Parlament i 

veure un poble que vol lluitar contra el despoblament rural –amb les dificultats que 

venen en aquests temps per fer-se un nom– convidant la gent del país i també de 

fora a anar-hi. 

Sou coneguts per l’art, per aquesta iniciativa innovadora de vincular l’art urbà, l’art 

de carrer, a un entorn rural, per importar aquesta disciplina convidant artistes perquè 

posin imatges i donin color al poble de la bonica manera que he tingut ocasió de 

veure passejant pels carrers. Enhorabona per aquesta iniciativa innovadora, 

capdavantera, que és un exemple de modernitat, com aquesta mateixa església 

demostra, i que promou Penelles per mitjà de l’art, de la cultura, que és el que ens 

vertebra, el que ens connecta amb la tradició. 

La veritat és que l’art, la cultura en general, sempre ens fa preguntes. L’ajuntament,  

els impulsors, la diputació, tothom que dona suport a aquest projecte del Gargar, 

també dona respostes a les necessitats de la ciutadania, dels pobles, i d’una manera 

especialment emblemàtica i innovadora, per la qual cosa, hi insisteixo, us felicito. 

A més a més, fem la inauguració amb música, amb una entitat com l’Orfeó Lleidatà, 

que, ho ha dit ara el seu president, té cent seixanta anys d’història i ha viscut dues 

dictadures, la de Primo de Rivera i després la franquista, que coneixeu molt bé perquè 

un dels vostres presidents la va patir en la seva pròpia pell. Això ens recorda que els 

orfeons van ser un projecte pedagògic republicà que es va importar directament de 

França. Jo vaig tenir ocasió, per cert, de visitar-vos a Lleida i conèixer aquesta feina 

magnífica que feu.  

Però tant, avui aquí s’ajunten l’art del mural i la música, de manera que som a punt 

de viure una experiència global molt bonica que serà la millor manera d’inaugurar 

aquesta edició, de la qual teniu moltes ganes, perquè l’any passat no va ser possible 
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a causa de la pandèmia. Ja he pogut veure als carrers de la vostra vila aquesta 

necessitat que tenim tots de sortir; hi ha gent d’arreu de Catalunya que podrà gaudir, 

doncs, dels murals i el concert. 

La iniciativa del cant coral és molt arrelada a casa nostra i té en Anselm Clavé el 

principal promotor. Anselm Clavé tenia una màxima que diu: «Associeu-vos i sereu 

forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços.» Crec que també és una 

mica l’essència dels orfeons i de l’Orfeó Lleidatà, que és, si no m’erro, el segon més 

antic de Catalunya. 

No sé si sabeu que soc professora de literatura, i la literatura i els mites s’acosten i 

ens molts moments es confonen. Els orfeons prenen el nom d’Orfeu, que és un mite 

preciós. Orfeu es fa enamorar d’una nimfa, Eurídice, i ell, que era fill d’Apol·lo, tocava 

la lira i cantava; amb el poder de la música amansava les persones i les feres. Un dia 

que Eurídice anava pel bosc una serp la va picar i es va morir, i va anar a l’hades, el 

lloc on anaven les ànimes després de deixar la vida. Orfeu estava tristíssim, 

necessitava la seva estimada Eurídice, i va baixar fins a l’hades, i amb la música va 

aconseguir amansar d’entrada tots els monstres que l’esperaven a les portes –

nosaltres en diem l’«infern», però no ho és. Va arribar fins al déu Hades, el germà 

de Zeus, i en va aconseguir el favor d’emportar-se la seva estimada. Va ser pujant, 

en el trànsit per tornar, que Eurídice va demanar a Orfeu que es girés per mirar-la, 

però el déu de l’hades havia dit a Orfeu que el que no podia fer era girar-se, perquè 

si ho feia ella quedaria presonera per sempre més a l’infern. Eurídice, però, va dir a 

Orfeu que si marxaven de l’infern per tornar a la vida però ell no es girava per mirar-

la, a ella no li valia la pena tornar a la vida, si no podia tenir l’amor del seu estimat. 

Llavors ell es va girar, i ella es va tornar una ombra i va desaparèixer per sempre. 

Però va ser el cant d’Orfeu el que va retornar a la vida Eurídice. 

Per tant, és bonic que avui que reneix una nova edició del Gargar ho fem amb l’Orfeó 

Lleidatà i que tornem, d’alguna manera, a aquesta metàfora de la vida amb aquesta 

recuperació de la normalitat. I ho fem amb art, amb cultura, al país, reivindicant el 

món rural i tot el nostre territori, que és riquesa, que és futur i esperem que també, 

com deia Clavé, sigui ben aviat llibertat per a tots nosaltres. 

Moltíssimes gràcies. 

 


