
Imatg e promociona l deis tres integrant s de Lexu's , Caries Gómez, Jord i Aug e i Alber t Nadal . 

Lexu' s present a l a vid a perfecta' , 
el seu terce r treball , a Alpica t 
Concert avui amb Melocos al pavelló poliesportiu 
I LLEIDA | El concert que el grup 
Lexus oferirá aquesta nit a par
tir de les 23.00 hores al pave
ll ó poliesportiu d'Alpicat 
comptará amb un allicient afe-
git. I és que els deTárrega pre
sentaran els temes del seu nou 
álbum, La vida perfecta, que 
sortirá a la venda dilluns que 
ve. Es tracta "del treball mes 
elaborat del grup", segons el 
seu cantant, Caries Gómez, i 
reuneix dotze cancons. Temes 
com Pesperanca, la solitud, 
l'autoafirmació, les esperes in
terminables, les preguntes, res-
postes, silencis... son presents 
en els temes de La vida
ta, sense que el disc expliciti 

qué és una vida perfecta. "Ai -
xó ho ha de decidir cadascú", 
afirmen els components de Le
xu's. Si s'entén que traure al 
mercat un tercer disc suposa la 
consolidado d'un grup, Lexu's 
ha tirat la casa per la finestra 
en aquesta ocasió. La vida
fecta ha estat gravat a l'estudi 
Music Lan, d'Avinyonet de 

ALAVENDATDÍLLUNS 

l a vida perfecta'surt a la 

venda dilluns que ve i és el 

tercer treball de Lexu's després 

de'Saps'i'Sentambmi' 

Puigventós, i l'ha produít Miki 
Forteza (Jarabe de Palo, Bizar-
re). A mes, ha estat masteritzat 
ais estudis Sterling Sound de 
Nova York peí veterá León 
Zervos, artífex de treballs de 
Santana, Janet Jackson,The 
Ramones o Aerosmith, entre al-
tres. 

Entre els collaboradors 
d'aquest disc, destaquen el gui
tarrista Vicén Martínez (Sido-
nie), el baixista Dani Peña (Re
fugio) o el teclista Jaime de 
Burgos (Elefantes, Nena Da-
conte). S'ha de destacar que el 
concert d'aquesta nit també 
comptará amb l'actuació de 
Melocos. 


