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Els Amics de les Arts, la Terrasseta
de Preixens i Roba Estesa, primers
grups del Paupaterres
La 20a edició del festival se celebrarà els dies 14 i de 15 juliol a la ciutat de Tàrrega

La Terrasseta de Preixens

Els Amics de les Arts, Roba Estesa i la Terrasseta de Preixens són les primeres formacions
musicals confirmades al cartell del Festival Paupaterres 2017 de Tàrrega. El certamen assolirà
enguany la seva 20a edició, que se celebrarà els dies 14 i 15 de juliol al càmping municipal de la
capital de l'Urgell. Després de dues dècades de trajectòria, el Paupaterres s'ha consolidat com
una de les cites més rellevants de l'agenda cultural estiuenca a les comarques de Lleida. Les
propostes que completaran el cartell d'aquesta edició es donaran a conèixer durant les pròximes
setmanes.
El festival targarí, a més d'una gran festa familiar i popular, esdevindrà altre cop un punt de
trobada per a melòmans interessats a descobrir les propostes musicals més atractives del
moment. No faltaran els apartats dedicats als menuts de casa, els sopars a la fresca i el
mercadet. La cita, que va aplegar l'any passat més de 8.000 espectadors, està organitzada per
l'Associació Paupaterres i l'Ajuntament de Tàrrega, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i la
Generalitat.

Els Amics de les Arts presentaran al Paupaterres 2017 el seu cinquè àlbum, titulat Un estrany
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poder, llançament destacat del pop-rock català de la present temporada. El treball suposa un punt
d'inflexió en la carrera del quartet, el qual ha confiat el so del disc a Tony Doogan, destacat
productor musical de l'escena independent.
D'altra banda, Roba Estesa s'ha erigit com un dels grups revelació del 2016 amb el seu disc
Descalces. Integrada només per dones, la banda reivindica mitjançant el folk potents missatges
feministes que han quallat entre l'audiència. El seu repertori, entre la tradició i la innovació, és tota
una declaració d'intencions des d'un punt de vista social i de gènere. Una força que el sextet també
transmet des de l'escenari i de la qual podran gaudir els assistents al 20è Paupaterres de Tàrrega.
Així mateix, el festival estrenarà les noves composicions de la Terrasseta de Preixens. El combo
targarí ha entrat aquest febrer a l'estudi per enregistrar els temes, que veuran la llum durant la
primavera.
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