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Tot a punt per a l'inici del 42è Festival de Músiques de
Torroella

La 42a edició del Festival de Torroella de Montgrí s'iniciarà demà dissabte 30 de juliol a l'Espai Ter, amb
Extinció, espectacle que interpreten l'Agrupación Señor Serrano i el Cor Cererols. Aquesta edició del
festival, que es clourà el 21 d'agost, serà una celebració de tornada a la normalitat. De fet, el festival
vol proclamar el valor de l’esperança com a salvavides i de la música en particular com a recer de la
fúria del món. Com és habitual, l'Espai Ter acollirà el gran gruix de la programació

La programació
estarà estructurada en diferents capítols: la guerra, salvar el planeta, l’espiritualitat i l’amor on la
societat busca refugi i el diàleg com a espai de reconciliació. Enguany hi haurà un total de 20
concerts, amb una important presència de música barroca –el 40%– i de cant –un 30%–. Aquesta serà, a
més a més, una programació que, després de dos anys amb restriccions a causa de la pandèmia, se
celebrarà sense limitacions ni reduccions d’aforament.
Una vintena de concerts i nou horari
Enguany hi haurà un total de 20 concerts, en els quals hi ha una important presència de música barroca
–el 40%– i de cant –un 30%–. Aquesta serà a més a més una programació que, després de dos anys amb
restriccions a causa de la pandèmia, se celebrarà sense limitacions ni reduccions d’aforament i
recuperant, aquest any amb un únic concert, el cicle Singulars Torroella, que torna a reivindicar per a la
música espais emblemàtics de la població amb programes i intèrprets singulars.
També cal destacar, com a novetat, que el Festival estrenarà nou horari. A partir d’aquest any, els
concerts començaran a les 20.30 hores, atenent així les peticions d’una part dels espectadors i dels
músics.
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