
 

 
 
 

Els Amics de les Arts agotan la venta anticipada 

para su concierto del sábado en el TEM 

El grupo catalán presentará su nuevo disco “Un estrany poder” en el que han contado con la 

colaboración del prestigioso productor escocés Tony Doogan.  

València, 30 de mayo 2017. Els Amics de les Arts han agotado las entradas anticipadas para su 

concierto del próximo sábado 3 de junio a les 21h en el Teatre El Musical. El grupo catalán 

presenta en València su quinto disco “Un estrany poder” en el que han contado con  la 

colaboración del prestigioso productor escocés Tony Doogan responsable sonoro de grupos 

como Belle & Sebastian, Mogwai, David Byrne, Teenage Fan Club, Snow Patrol o Super Furry 

Animals. 

“Un estrany poder” supone para el cuarteto un “salto adelante mayúsculo” en su exitosa carrera, 

no solo por la colaboración con Doogan, sino por el apoyo de la discográfica Sony Music con la 

que han firmado recientemente. El nuevo trabajo supone también una evolución en su música, 

letras menos claras, más ambiguas, más guitarra y toques electrónicos distinguen a este disco 

de sus anteriores. “Este nuevo disco nos está dando muchas alegrías. La gente se lo ha hecho 

suyo muy rápido y en directo creemos que suena contundente y que nos hace conectar bien con 

el público”, comenta el cuarteto.  

Visitar València es “especial” para ellos. Reconocen que vienen poco pero que la gente “siempre 

les espera con muchas ganas”. “Nada más comenzar la gira ya nos escribían seguidores y 

público valenciano preguntando cuándo iríamos y ya ha llegado el día. El recibimiento que 

tenemos en València es de los más gratificantes que podemos esperar”, explican los integrantes 

del grupo. Prueba del interés del público valenciano en Els Amics de les Arts es lo rápido que 

agotaron las localidades del Teatre El Musical. “Agotar las entradas nos recuerda el cariño que 

nos tiene la gente de aquí. Siempre que venimos es una fiesta y saber que te esperan con ganas 

nos hace estar especialmente contentos”, concluyen.  

Els Amics de les Arts no son unos recién llegados, once años de trayectoria musical, tres 

álbumes de estudio, varias ediciones especiales y tres Discos de Oro avalan su fructífera 

carrera. Las últimas entradas disponibles para el concierto saldrán a la venta en las taquillas del 

Teatre El Musical el mismo día del concierto, sábado 3 de junio, a partir de las 17h.  
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Els Amics de les Arts esgoten la venda anticipada 

per al seu concert del dissabte en el TEM 

El grup català presentarà el seu nou disc “Un estrany poder” en el qual han comptat amb la 

col·laboració del prestigiós productor escocés Tony Doogan. 

València, 30 maig 2017. Els Amics dels Arts han esgotat les entrades anticipades per al seu 

concert del pròxim dissabte 3 de juny a les 21h en el Teatre El Musical. El grup català presenta a 

València el seu cinquè disc “Un estrany poder” en el qual han comptat amb la col·laboració del 

prestigiós productor escocés Tony Doogan responsable sonor de grups com Belle & Sebastian, 

Mogwai, David Byrne, Teenage Fan Club, Snow Patrol o Super Furry Animals. 

“Un estrany poder” suposa per al quartet un “salt endavant majúscul” en la seua exitosa carrera, 

no solament per la col·laboració amb Doogan, sinó pel suport de la discogràfica Sony Music amb 

la qual han signat recentment. El nou treball suposa també una evolució en la seua música, 

lletres menys clares, més ambigües, més guitarra i tocs electrònics distingeixen a aquest disc 

dels seus anteriors. “Aquest nou disc ens està donant moltes alegries. La gent se l'ha fet seu 

molt ràpid, en directe creiem que sona contundent i que ens fa connectar bé amb el públic”, 

comenta el quartet.  

Visitar València és “especial” per a ells. Reconeixen que vénen poc però que la gent “sempre els 

espera amb moltes ganes”. “Només començar la gira ja ens escrivien seguidors i públic valencià 

preguntant quan aniríem i ja ha arribat el dia. La rebuda que tenim a València és de les més 

gratificants que podem esperar”, expliquen els integrants del grup. Prova de l' interès del públic 

valencià en Els Amics dels Arts és el ràpid que van esgotar les localitats del Teatre El Musical. 

“Esgotar les entrades ens recorda l'afecte que ens té la gent d'ací. Sempre que venim és una 

festa i saber que t'esperen amb ganes ens fa estar especialment contents”, conclouen.  

Els Amics dels Arts no són uns nouvinguts, onze anys de trajectòria musical, tres àlbums 

d'estudi, diverses edicions especials i tres Discos d'Or avalen la seua fructífera carrera. Les 

últimes entrades disponibles per al concert eixiran a la venda en les taquilles del Teatre El 

Musical el mateix dia del concert, dissabte 3 de juny, a partir de les 17h. 
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