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La 25a Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella
L’origen de la Temporada es remunta al concert del tenor espanyol Alfredo Kraus l’any
1989 a l’antic Centre de Congressos, un acte benèfic a favor de la Creu Roja
Internacional. El mateix artista va plantejar a la corporació la possibilitat de fer un
festival de música i així ampliar l’oferta cultural.

Alfredo Kraus signant el llibre d'honor amb el cònsol
Manel Pons. El concert es va dur a terme el 28 de
març de 1989

El Comú d’Andorra la Vella va implementar
la idea amb el Festival Internacional de
Música i Dansa d’Andorra la Vella que es va
dur a terme en 4 edicions, del 1990 al 1993.

Els festivals es feien al mes d’octubre i coincidien amb el Festival Narciso Yepes. Per
aquesta raó es va pensar en fer-ho en format temporada. La proposta fou referendada
pel públic a través d’una consulta engegada per la corporació.

El cònsol Lluís Viu amb el cartell de fons del IV Festival de Música i Dansa. Aquest va ser el darrer
festival amb aquest format. Octubre de 1993

Publicitat de la 1a Temporada

La Temporada es va iniciar el 8 d’octubre de 1994 i els concerts quedaven repartits
entre la tardor i la primavera. La temàtica principal era la música i la dansa però
progressivament amb la finalitat d’ampliar el ventall al públic es van incorporar estils
alternatius.

Signatures dels artistes en el primer concert de la Temporada i dedicatòria del ballarí Poti.

Entrada de l’espectacle Tango Pasión en la 10a Temporada

Durant aquestes 25 temporades han actuat artistes i grups de reputació internacional
com Ainhoa Arteta, Paco de Lucía, Yo-Yo Ma, Joan Manel Serrat, la Compañía Nacional
de Danza, Cecilia Bartoli, Rufus Wainwright...

El Comú d’Andorra la Vella en va ser l’organitzador des de l’inici, però en els darrers
anys es fa de manera conjunta amb Morabanc a través d’un conveni per tirar endavant
aquest projecte cultural.

Els artistes de la Camerata de la Royal Concertgebouw d’Amsterdam amb membres de la corporació al primer
concert de la 25a Temporada

El director artístic de la Temporada des dels inicis, Josep Maria Escribano, considera la
temporada com una proposta cultural ambiciosa en què s’ha trobat l’equilibri entre
recursos, instal·lacions, i relació d’habitants.
Enguany se celebra la 25a Temporada de Música i Dansa. L’any vinent,
si comptem les primeres edicions en format de gran concert o festival, se
celebraran 30 anys de concerts.
Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a:
arxiu@comuandorra.ad
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