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FESTIVAL SEGONA EDICIÓ DEL GARGAR
ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN

Exposició en el marc del GarGar Festival.
ANNADOSENES

Un artista enllestint un dels murals de gran format.
ÒSCAR MIRÓN

Del projecte en paper a la paret.
ÒSCAR MIRÓN

Animat taller de bombolles de sabó per als més petits.

Relleu d’un tractor fet a base de palets.

Les parets parlen a Penelles
Una trentena d’artistes, amb representants del Canadà, Portugal, França i el Regne Unit, s’inspiren
en el món rural || Gairebé mil metres quadrats de murs convertits en peces d’art
A.S.M.

❘ PENELLES ❘ Tradició i modernitat,
art urbà i món rural. Penelles
ha viscut un cap de setmana de
contrastos. La celebració de la
segona edició del GarGar Festival i les Festes del Roser van
omplir ahir de color i de gent els
carrers d’aquesta població de la
Noguera. Gairebé mil metres
quadrats de murs de Penelles
es van posar a disposició d’una
trentena d’artistes procedents
de Lleida (una mica més del
30%) i de diferents punts de

l’Estat (en una proporció similar), així com de països com el
Canadà, Portugal, França i el
Regne Unit. “Han tingut llibertat creativa, l’únic requisit era
que la temàtica de les obres se
centrés en el món rural”, explica
Maria del Mar López-Pinto, responsable del festival. El resultat, un canvi d’aspecte del poble
radical. Les etiquetes #penelles
i #gargarfestival a la plataforma Instagram donaven fe de la
gran quantitat de gent que es
va atansar a veure els artistes

treballar in situ. “Se’ls ha de
veure, no n’hi ha prou amb les
fotos”, adverteix López-Pinto.
Perquè, a més de l’acolorida experiència, hi ha moltes activitats
paral·leles: tallers de bombolles

CONTRAST

El GarGar Festival reivindica
el món rural amb una
disciplina artística
suposadament urbana

de sabó, d’estampació de samarretes, de circ, actuacions musicals, exposicions d’art... Sense
oblidar les Festes del Roser, amb
tastos de vi i cervesa, gimcana
de tractors, food trucks... “I el
cent per cent de l’organització
és a càrrec de la gent del poble,
això és el més bonic: els artistes
s’hi senten molt ben acollits.”
Avui diumenge és l’últim dia
per participar en aquesta doble
festa, que deixa una herència de
cinquanta murals de gran, petit
i mitjà format.

AGENDA PER AVUI

Tractorada

❚ 10.30: Els tractors són els
grans protagonistes de la Festa
del Roser. Exposició d’antics a la
plaja Major i gimcana als afores
de la localitat.

Taller de circ

❚ 16.00: Una de les moltes activitats destinades al públic
infantil.

