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Tot un any per celebrar el 40è Festival de Torroella de
Montgrí

La crisi del Covid-19 ha obligat a suspendre la 40a edició del Festival de Torroella, per bé que es
reformularà el format per tal de poder celebrar l'efemèride que estava programada. Segons ha informat
aquest matí la seva directora, Montse Faura, «el desig d'aquest 2020 era celebrar la 40a edició del
Festival amb una programació esplèndida. La pandèmia de la COVID-19 ha trastocat el plantejament de
celebració, però no volem renunciar-hi. Per aquest motiu, l'estiu de festa musical que havíem previst per
a aquest 2020, entre el 23 de juliol i el 21 d'agost, es transforma en tot un any de celebració del 40è
Festival de Torroella de Montgrí, que començarà el 23 de juliol de 2020 i acabarà a finals d'agost de
2021.»
El tret de sortida del 40è Festival de Torroella de Montgrí serà el 23 de juliol de 2020, coincidint amb el
mateix dia que el 1981 es va celebrar el primer concert de la primera edició del Festival. Serà l'inici de
tot un any d'actes que han de culminar l'estiu de 2021 amb la reprogramació de part de la programació
musical que havíem preparat per a aquest estiu i que no podrem fer a causa de les restriccions
imposades com a conseqüència de la pandèmia. Tots els actes s’aniran adaptant a les directrius
sanitàries que a cada moment dictin les autoritats.
Faura també ha avançat que s’ha començat a treballar en un documental sobre la història i la trajectòria
del festival que s'emetrà a través de TV3 y La 2 i s'estudia celebrar a, finals de juliol, un concert sense
públic a l'Auditori Espai Ter, amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i
RTVE a Catalunya, que l'emetrien en directe per ràdio i televisió. També s’està treballant en una
exposició commemorativa i un cicle de conferències que s'emetrien en streaming. Els detalls dels actes
previstos per a aquest estiu es faran públics pròximament.
Faura vol expressar el seu sincer agraïment «a totes les persones que han treballat en la preparació de la
programació del Festival de 2020, ara ajornada fins al 2021, i en la transformació de la 40a edició en tot
un any de celebracions que ens permetran seguir en contacte amb el públic». També vol agrair a les
administracions públiques i als patrocinadors el seu suport i comprensió i a tot el nostre estimat públic, la
seva fidelitat.
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