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Tot un somni per als
amants de la música dels
anys vuitanta: Level 42,
UB40, Tony Hadley
(Spandau Ballet), Roger
Hodgson (Supertramp),
Lisa Stansfield i Maceo
Parker actuaran en un sol
cap de setmana, el del 6 al
8 de juny, en la primera
edició del festival Andorra
Red Music. El festival tin-
drà lloc a la plaça del Con-
sell General, al centre his-

tòric d’Andorra la Vella,
amb dues actuacions cada
nit, i les entrades costen
49 euros per a un sol dia o
89 per a tots tres concerts.

A més, l’Andorra Red
Music proposa una “expe-
riència de música i vi”, ja
que serà possible degus-
tar-hi alguns dels millors
vins de l’Estat espanyol,
l’Estat francès i Andorra.
L’entrada al festival inclou
també tres degustacions
de vi al dia.

Per completar l’expe-
riència multisensorial, el
festival s’ha fet coincidir
amb la sisena edició de
l’Andorra a Taula, unes
jornades gastronòmiques
que, fins al 29 de juny, pro-

posen menús especials de
20 a 30 euros en més de
30 restaurants andor-
rans, per donar a conèixer
la cuina autòctona.

‘Pop-funk’ inaugural
El divendres 6 de juny tin-
drà el primer concert del
festival (21 h). Obrirà la
nit el grup britànic de pop-
funk Level 42, fundat a fi-
nals dels anys setanta i
consagrat en els vuitanta
amb èxits com ara Les-
sons in love (1986) i Run-
ning in the family (1987),
gràcies, en bona part, al
personal estil com a bai-
xista i cantant de Mark
King. Tot seguit hi actuarà
Tony Hadley, amb els clàs-

sics de Spandau Ballet,
grup sorgit del moviment
new romantic que va asso-
lir el màxim nivell de po-
pularitat amb el seu tercer
disc, True (1983).

La nit del dissabte serà
per a Roger Hodgson, can-
tant i compositor dels mi-
llors Supertramp (1969-

1983), i la cantant britàni-
ca Lisa Stansfield, que, el
1989, va aconseguir, amb
només 23 anys, un enor-
me èxit internacional amb
el seu primer disc, Affec-
tion, i la cançó All around
the world. Continua molt
activa i acaba de publicar
un nou disc, Seven.

El festival es tancarà, el
diumenge 8, amb el gran
saxofonista nord-americà
de funk Maceo Parker, he-
reu de James Brown i
George Clinton, i el grup
britànic de pop-reggae
UB40, que segur que toca-
rà Red red wine en aques-
ta festa de música i vi. ■

Xavier Castillón
ANDORRA LA VELLA

Andorra Red Music,
un viatge als vuitanta
Level 42, UB40, Lisa
Stansfield i Roger
Hodgson hi actuaran
del 6 al 8 de juny

Lisa Stansfield actuarà dissabte 7 de juny en el primer Andorra Red Music ■ ARXIU

Maria Rovira torna a aga-
far les maletes; repeteix el
seu trànsit coreogràfic de
dècades enrere. La coreò-
grafa ha rebut l’encàrrec
de dirigir el nou Ballet de
Medellín, una formació
d’una setzena de ballarins
que presentaran peces de
dansa contemporània i
que procedeixen del repu-
tat Ballet Folklórico de An-
tioquia de la mateixa capi-
tal de Colòmbia.

La directora de la com-
panyia Trànsit ha acceptat
l’encàrrec per dos anys, tot
i que ho alternarà amb al-
tres coreografies d’altres
formacions (principal-
ment llatinoamericanes) i
també amb la satisfacció
de celebrar els 30 anys de
Trànsit Dansa. De fet, aspi-
ra a poder tornar al Mercat
de les Flors, l’espai on va
debutar aquest grup i en
què va sonar com a futura
directora de l’equipament,
càrrec que finalment va
guanyar amb un projecte
diferent Francesc Casade-
sús, fa 9 anys.

Colòmbia aposta per la
dansa. A les dues seus de
Ballet Folklórico de Antio-
quía ja a es preveu com-
partir-ne una tercera
amb l’Orquestra Ciutat de
Medellín. El teatre obrirà
el 2015, però el debut del
Ballet de Medellín serà
aquest mateix setembre,

ja amb la direcció de Ma-
ria Rovira. Durant uns
mesos, la coreògrafa ha
constatat la validesa dels
ballarins i aspira a gene-
rar un llenguatge propi
entre les arrels dels ba-
llarins colombians i el
seu coneixement. De fet,
aposta per intensificar

un pont de formació en-
tre Barcelona i Medellín,
dues ciutats que, a més, ja
estan agermanades insti-
tucionalment.

La coreògrafa se sent
una “privilegiada” de re-
bre un nou encàrrec i po-
der-lo assumir amb prou
llibertat. Durant els últims

anys va centrar l’activitat
a Mataró (la seva ciutat
natal) amb la companyia
Trànsit. Van establir-hi
una residència artística
desplegant un programa
pedagògic molt ambiciós
que va resultar truncat fi-
nalment. I és que, lamenta
la directora, el canvi de go-
vern municipal va ser
traumàtic perquè van des-
entendre’s de finançar
aquella acció i ara s’ha tro-
bat que ha d’afrontar i as-
sumir les pèrdues de dos
anys. Tot i així, Rovira
confia que hi hagi un cert
retrobament en una ciu-
tat on s’ha treballat du-
rant anys la creació de pú-
blic. Tot i que ara Trànsit
viatgi per l’Estat espanyol
amb un muntatge sobre El
Greco, es vol fer un nou
treball per estrenar a Bar-
celona i també completar
una gira per Catalunya. 

Rovira enveja la mirada
a llarg termini de Colòm-
bia: a Catalunya es menys-
té el patrimoni propi i això
implica que no es puguin
rendibilitzar les ajudes
donades puntualment els
anys anteriors. ■

Maria Rovira, coreògrafa i directora de la companyia Trànsit, rep l’encàrrec de
crear el futur Ballet de Medellín, a Colòmbia, pels propers dos anys

De trànsit a Medellín
Jordi Bordes
BARCELONA

Maria Rovira, en una imatge d’arxiu, a la platja de la Barceloneta per presentar ‘Somorrostro’ ■ JOSEP LOSADA

La companyia
catalana Trànsit
signarà 30 anys
de vida aquest
novembre amb
un títol nou


