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El Festival Torroella de Montgrí i el Jazz Festival l’Estartit apleguen
13.500 espectadors, amb un 87,66% d’ocupació mitjana

Torroella creix
“La mitjana
d’edat del públic
ha baixat, fet
important i
necessari per a la
renovació ”

Xavier Puig
TORROELLA DE MONTGRÍ

El Festival Torroella de
Montgrí ha tancat la seva
34a edició amb un total de
13.500 espectadors, tres
mil més que l’any passat, i
una ocupació mitjana del
87,66%. L’organització
s’ha mostrat satisfeta per
aquest creixement, que
atribueix a diversos factors. D’una banda, destaca l’augment de propostes
artístiques programades i
l’augment de capacitat de
l’Espai Ter. De l’altra, la diversificació de la programació amb propostes com
el 1r Jazz Festival l’Estartit i el Fringe Festival Torroella, aquest últim pensat perquè els joves músics ensenyin les seves
propostes.
En aquesta línia, la directora del festival,
Montse Faura, ha valorat
com a “molt positiu
aquest increment de
nous públics amb el Jazz
i el Fringe” i ha remarcat
que “la ràtio de mitjanes
d’edat ha baixat, fins i tot
en músiques com la clàs-

Banda Juvenil John Lennon, que va actuar dijous ■ MARTÍ ARTALEJO

sica, fet molt important i
necessari per a la renovació dels públics”.
L’Espai Ter del Festival Torroella de Montgrí
ha programat quinze
concerts de pagament,
entre els quals l’organització destaca l’èxit d’Europa Galante, l’Akade-

mie für Alte Musik Berlin, els Tambors de Kodo i
el concert de Jordi Savall
amb Le Concert de Nations, que aquesta nit
han tancat la secció oficial del festival.
També ha valorat positivament els quatre concerts familiars progra-

mats, en especial les propostes del violinista Ara
Malikian i la projecció d’El
circ de Charles Chaplin.
Pel que fa al Jazz Festival de l’Estartit, dels cinc
concerts de pagament, el
dos gratuïts i les diverses
jam sessions programades, destaca l’acollida del

públic que van tenir la Preservation Band, Avishai
Cohen i Jerry González,
que actuava per primera
vegada acompanyat de Perico Sambeat, Javier Colina i Esteve Pi. Finalment,
també ha destacat la bona
rebuda dels catorze concerts de caràcter gratuït
oferts dins la iniciativa del
Fringe Festival Torroella,
on hi han participat fins a
130 músics menors de 32
anys. Per la propera edició, Faura ha avançat que
la programació es concentrarà al mes d’agost, s’intensificarà el Jazz Festival
i s’ampliarà la convocatòria del Fringe a joves músics internacionals. ■
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La força de la joventut
Banda Juvenil John
Lennon
Lloc: Plaça de la Vila.

Torroella de Montgrí
Data: 21 d’agost del 2014

l’administració pública
en relació amb el context
anchi va explicar en casted’aquesta regió del nord de
llà (amb la promesa que el
polític, sinó perquè la seva
l’Estat italià (alguna força
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talà) perquè Verdi és el
prés de la devastació bertrencant amb l’academimúsic nacional italià: la viFESTIVAL
TORROELLA
DElaMONTGRI
lusconiana)
perquèDE
els MUSICAS
cisme,
seva música era
da i obra DE
del compositor
es

ta l’orquestra i a vegades
els solistes van interpretar
peces arranjades del Rigoletto, La Traviata, La forza
dei destini, Aida i Otelo.
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Va ser un vespre musi-

