VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
MÚSICA ALS MASOS

La música de cambra
torna als masos
garrotxins
EL FESTIVAL MÚSICA ALS MASOS TORNA AMB
CONCERTS A L'EXTERIOR DEL 2 AL 18 DE JULIOL

Cases i masos de la Garrotxa tornen a ser l'escenari
d'una de les apostes més singulars de l'estiu a la comarca durant la primera quinzena de juliol. L'Associació Música als Masos ha fet canvis per adaptar-se a
les mesures de prevenció de la pandèmia, però sense
perdre l'essència del festival: programar música clàssica de qualitat en espais excepcionals.
Els indrets escollits en aquesta edició de Música als Masos són El Ventós i el mas Vayreda d'Olot, El Solà de
Batet de la Serra, Pratdevall de Santa Pau i la Cau de la
Vall d'en Bas, amb un paisatge i una atmosfera idonis
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per gaudir de la música clàssica. Enguany, a causa de
les adaptacions derivades de la pandèmia, totes les actuacions es faran a l'exterior, cuidant al màxim l'acústica dels espais.
Del 2 al 18 de juliol s'han programat vuit concerts on es
podrà escoltar música barroca, romàntica o antiga, així
com unions d'instruments tant diferents com l'arpa i la
marimba. Destaca la presència del prestigiós violinista
francès Gilles Colliard, que interpretarà el Divertimento
de Mozart en format trio al mas El Solà de Batet, o el
concert de l'ensemble Locus Desperatus, especialitzat
en música medieval, al Mas Pratdevall de Santa Pau,
per tancar el festival. Totes les actuacions es faran en
dos torns perquè més gent en pugui gaudir.
Aquest festival de petit format va néixer el 2016 per
potenciar la música clàssica a la comarca. Tot i la pausa
obligada de l'any passat, ha aconseguit forjar un vincle
amb els espais on té lloc i també amb un públic fidel
que ja espera les vetllades. Al web musicamasos.jimdofree.com es pot consultar el programa complet del festival i adquirir les entrades per als diferents concerts.

