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ELS AMICS DE LES ARTS PRESENTEN A 

BARCELONA EL SEU NOU DISC                       

“UN ESTRANY PODER” 

Els tres concerts dels diez 4, 5 i 6 de maig a la sala Barts tenen 

les entrades exhaurides 

Barcelona, 3 de maig de 2017  

L’estrena a Barcelona de la nova gira de Els Amics de les Arts serà els dies 4, 5 i 6 de 

maig a la sala BARTS, amb totes les entrades exhaurides. La banda arriba a Barcelona, 

una setmana després del tret de sortida de la gira del seu nou disc ‘Un estrany poder’, 

que va començar a Valls i Girona. Un contundent directe que ha sorprès a crítica i 

seguidors per igual i que ja té previstos una vintena de concerts els propers mesos, amb 

parada als principals festivals d’estiu com són Canet Rock, Sons del Món, Portaferrada, 

Empúries o Cap Roig, entre d’altres. Els Amics de les Arts també seran al nou 

Ballantine’s True Music Festival de Madrid.  

‘Un estrany poder’, l’últim disc de la banda, és el seu treball més aclamat des de la 

sortida de ‘Bed&Breakfast’. La crítica musical l’ha qualificat com un pas endavant a la 

seva carrera musical, un treball vigorós, més electrònic i contundent; una evolució que 

no deixa de banda l’essència de Els Amics de les Arts i la seva complicitat a l’escenari.  

“El seu gran hit”, “Les coses” o “No ho entens” encapçalen els temes més esperats del 

nou repertori i la banda revisita també alguns dels seus clàssics. La professionalitat i 

solidesa de Els Amics de les Arts es fa evident en una posada en escena que no deixa 

indiferent i un directe estructurat i enèrgic.  
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El trio format per Daniel Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué iniciarà a 
l'abril de 2019 una gira de concerts a l’estranger (París, Brussel.les, 

Luxemburg i Londres, entre d'altres ciutats a confirmar) i començarà a treballar 
en el seu proper disc, que té prevista la seva sortida l’any 2020.  

 


