GUANYADORS DEL 4t CONCURS EBRE MUSIK CIUTAT DE TORTOSA 2005
Acabada la quarta edició de l’Ebre Musik, el jurat, format per músics i experts crítics
musicals, es van reunir per decidir els guanyadors del certamen. Un cop puntuades
les actuacions, de què tot el públic va poder gaudir des del setembre fins al desembre,
durant tots els divendres als pubs Wel.com i Merlet de Tortosa, i en quedar fora de
concurs el grup Noise Doctors per no poder actuar el dia establert, els quals foren
substituïts pel grup Krímonal, els finalistes van ser els 6 grups següents: Backdoormen, Coma’n’jazz Quartet, Secafgod, Spy light la luz espía, Utopia i Venus Diablo.
En acabat, el jurat va analitzar cada una de les formacions musicals finalistes, i féu
una valoració molt concreta de l’estil de música, la interpretació, la dificultat, el directe,
la posada en escena i altres detalls propis del gènere musical. Exposades i valorades
les puntuacions finals de cada membre, es va decidir els guanyadors d’aquesta tercera edició.
Primer classificat: SECAFGOD. Dotació econòmica de 2.000 euros, i la gravació d’un videoclip (gentilesa de Discs Altadill)
SECAFGOD. Procedència: Tortosa. Ells són cinc nois de les Terres de l’Ebre que
fan la música que els surt de l’anima, una música tant enrevessada com ells mateixos. No segueixen cap línia musical, sinó
que la intensifiquen o la suavitzen segons el contingut de les
lletres, el qual, molts cops, es caracteritza perquè és força trist i
melancòlic.

Segon Classificat: SPY LIGHT La Luz Espía. Dotació econòmica de 900 euros
SPY LIGHT La luz Espía: Procedència: Tarragona. La formació va nàixer a l’estiu
del 2000. Spy Light, consolidat com el trio que formen
Martín, Vizcaya i Carasol, tres joves amb tres visions de
la música que s’enllacen i es complementen alhora, recuperant estils i sons que emanen del seu interior. Amb
un contundent directe deixen entreveure el seu vessant
més rocker, però l’acompanyen acuradament amb els
ritmes del blues, i arriben a la mescla, que ells mateixos
denominen rock progressiu & experimental.

Tercer Classificat: VENUS DIABLO. Dotació econòmica de 600 euros
VENUS DIABLO: Procedència: Tarragona. Formats a finals del 2003, els tarragonins VENUS DIABLO aposten per un so a cavall entre el
metall i el gòtic més modern, amb bases contundents i passatges melancòlics a parts iguals, que aconsegueix una atmosfera i un estil personals, amb el sentiment que
l’Agnieszka aporta amb la seva veu i les seves lletres.
A tots els grups que han participat en aquesta quarta edició,
els podreu trobar aviat en un CD recopilatori, que es distribuirà per totes les cases discogràfiques catalanes, amb l’objectiu de promocionar-los i
donar-los a conèixer en tots els àmbits del panorama musical.
El lliurament de premis es realitzarà durant el proper mes de març-abril, on actuaran
els tres grups guanyadors de l’Ebre Músik, conjuntament amb un grup capdavanter i
consolidat de la música rock nacional.

