Paeria.es

Page 1 of 3

Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
Lleida homenatja Màrius Carretero
Data de publicació: 23/5/2012
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, presideix l'acte de denominació de la plaça que portarà el seu nom entre el carrer
Sant Ruf i el Parc sobre les Vies, així com el lliurament dels premis del primer concurs infantil de dibuix en memòria
d'aquest artista lleidatà

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, amb
la família de l'artista lleidatà Màrius
Carretero, representants de l'AAVV
de Balàfia i Noguerola i alguns
regidors de la Corporació Municipal

©Hermínia Sirvent
El paer en cap i la vídua de Màrius
Carretero, amb un dels guanyadors
del col·legi Lestonnac

©Hermínia Sirvent
El nét de Màrius Carretero ha estat
l'encarregat de descobrir la placa que
dóna nom a la plaça
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L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la 1a tinent d'alcalde, Marta Camps, ha presidit
l'homenatge que la ciutat ha volgut fer a Màrius Carretero, que ha consistit en un acte emotiu
per denominar la plaça que hi ha entre el carrer Sant Ruf i el Parc de les Vies amb el seu nom,
tal i com es va aprovar durant la celebració de l'última Comissió de Denominació de Carrers.
Així mateix, en el transcurs de l'homenatge, s'han lliurat els premis del primer concurs de
dibuix infantil en memòria de l'artista lleidatà.
Aquest premi ha estat convocat per l’Ajuntament de Lleida, en el marc del Pla de Barris Portal
de Magdalena-Noguerola, el Cercle de Belles Arts, Arts de Ponent, i l’Associació de Veïns de
Noguerola, per recordar la figura de Màrius Carretero. Hi han participat alumnes de tercer i
quart curs de Primària de les escoles Lestonnac L’Ensenyança, Príncep de Viana i Sagrada
Família. Concretament: 106 alumnes de Lestonnac L’Ensenyança, 105 alumnes de la
Sagrada Família i 47 alumnes de Príncep de Viana
El jurat, format per representants de l’Ajuntament, de les entitats i de la família Carretero va
decidir l’11 d’abril, atorgar els següents primers premis:

Premi al millor dibuix de l’escola Lestonnac L’Ensenyança: MARC
VINDEL MARSAL, de 9 anys, de quart de Primària

Premi al millor dibuix de l’escola Príncep de Viana: IMADEDDINE
BENGUEDOUAR, de 9 anys, de tercer de Primària

Premi al millor dibuix de l’escola Sagrada Família: ALBA SABELA
ALONSO ZAPATA, de 8 anys, de tercer de Primària

Màrius Carretero va ser alumne de l'Escola Maristes de Lleida i estudià com a delineant. Es va
maridar a l'any 1970 amb Maribel Castán i va tenir dos fills: Núria i Víctor. Va morir el dia 26
de juliol de 2010a l'associació Aspid mentre donava una classe d’aquarel·la.
En Màrius va ser un dinamitzador cultural de la província de Lleida, artista fundador de
l'Associació d'Artistes Arts de Ponent i creador de les fires de la plaça de l'Ereta i també de la
Fira d'Art de la Tardor.
Des de la primera exposició a la Galeria Mikonos de Lleida fins a la pòstuma de la sala de
l'Arnau de Vilanova en Màrius en va fer centenars, tant d'individuals com de col·lectives. La
majoria van ser al territori català d'on podem destacar les d'Estudis Ilerdencs, sala
d'Exposicions Arnau de Vilanova i Biennal d’Artistes al Palau de Pedralbes de Barcelona entre
moltes d'altres. També n'hi va haver pel territori Espanyol com a Madrid, Andalusia i Osca,
entre d'altres. A nivell internacional va exposar a Andorra, França i Àustria, concretament a la
sala Cal Gallery de Viena.
La seva obra també va viatjar a terres nord-americanes i cal assenyalar les exposicions de
Nova York, Búfal i Florida com a més rellevants. A Centreamèrica la seva obra va estar a la
Octava Bienal de Acuarela de México i va tenir un gran reconeixement a Sud-americà,
concretament a Venezuela i a Argentina. Fins i tot webs coreanes es van fer ressò de la seva
obra.
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Va donar obres a diferents fundacions i associacions, com la Creu Roja, l'Associació AntiSida, i també va col·laborar amb xerrades i classes de pintura a diferents associacions
culturals, fins al darrer moment. En l'apartat de col·laboracions artístiques va destacar la seva
associació amb el pianista i compositor Antoni Tolmo amb la creació conjunta de l´espectacle
Musicolors.
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