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La literatura 

catalana a la xarxa

Alcoletge es referma com 
a capital dels pallassos
El ‘Buuuf!!! Fesival de 
Pallassos i Bufons a la gorra’ 
va tancar ahir a Alcoletge 
la seva vuitena edició, 
cinquena que se celebra a la 
localitat del Segrià, amb un 
indubtable èxit visible en les 
més de 6.000 persones que 
s’han apropat per gaudir 
dels espectacles.

Alcoletge
REDACCIÓ

En aquesta edició, en què s’han 

pogut veure 19 espectacles i una 

trentena de funcions, s’ha con-
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solidat l’aposta pel públic adult, 

sobretot amb les sessions noc-

turnes, que han ingut gran se-

guiment, a més de diverses acivi-
tats paral·leles que han completat 

l’oferta.

El director arísic del Buuuf!!!, 
Magí Valls, va destacar “l’alt grau 

d’implicació dels aristes i l’èxit de 
paricipació del públic” i va remar-
car que el certamen “ha permés 

combinacions arísiques impos-

sibles en un altre context”. A més, 
va reivindicar la importància dels 

espectacles de carrer “per valorar 

la igura dels pallassos i bufons en 

el món de l’art” i el fet de passar 
la gorra, un dels trets diferencials 

del fesival.Per la seva banda, l’al-
caldessa d’Alcoletge M. Lluïsa Prat 
va expressar la seva alegria pel fet 
“que taníssima gent hagi passat 
per Alcoletge per gaudir d’aques-

ta proposta de gran qualitat”.
D’aquesta manera, el Fesival 

Buuuf!!! ha coninuat consolidant 
amb notable èxit la seva aposta 
per donar a conèixer la cultura 
dels pallassos i bufons “per a tots 

els públics” i a la vegada pels jo-

ves aristes i les noves promeses, 
com el pallasso lleidatà Tortelini.

El 35è Saló del Llibre Infanil i 
Juvenil de Catalunya va tancar 

portes ahir després de rebre la 

visita de prop de 14.000 perso-

nes, una xifra similar a l’any pas-

sat, i ja ixa l’horitzó en la pròxi-
ma edició, la 18a que es farà a 

Mollerussa, i que arribarà amb 

canvis i un replantejament del 
format. La directora de la Bi-
blioteca Comarcal Jaume Vila de 

Mollerussa, Diana Solé, va expli-
car que per encarar els canvis 

passaran enquestes a les escoles 

per saber quins són els seus in-

teressos i esbrinar “què esperen 

trobar”.
La valoració que fan des de 

l’organització del Saló del Llibre 
Infanil i Juvenil de Catalunya 

és “molt posiiva”, tant per les 
xifres de visitants general, uns 
14.000, com pel que fa als 3.300 

escolars, que no només eren de 

les terres de Lleida sinó de tot 
Catalunya, com per exemple es-

coles de Valls i Igualada.
El Saló ha ingut l’aigua com 

a eix temàic i ha reunit més de 
5.000 llibres.

El Saló del Llibre Infantil i 

Juvenil de Mollerussa tanca 

amb més de 14.000 visitants

L’organització 
es planteja 

canvis per la 
propera edició
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