NOTA DE PREMSA
Resultat del concurs Ebre Musik Ciutat de Tortosa 2006
El concurs Ebre Musik celebrat dins del marc de les Festes de la Cinta 2006 a la ciutat de Tortosa, concurs
organitzat per la regidoria de Joventut de l’IMACT / Ajuntament de Tortosa, ha estat resolt el passat dijous 28
de setembre.
12 formacions participants: Los Bezoya, Aluminosis, Backdoormen, Nemesis, A Quiet Man, Apelo, La
Perra Gorda, Mamajuana y las Arepas Latinas, Vitruvi, Lark About ,Pequeñas Imperfecciones, i ERM.
Exposades i valorades les puntuacions finals de cada membre del jurat, es decideix que els guanyadors de
l’Ebre Músik 2006 siguin:
Primer classificat: LA PERRA GORDA. El premi consisteix en la dotació econòmica de 2.000 euros,
la gravació d’un videoclip (gentilesa de Discs Altadill) i 3 actuacions a
celebrar durant l’any 2007.
LA PERRA GORDA. Procedència: Reus. És una formació formada per cinc
músics bojos pel rock en totes les seves variants. Amb temes d’influència dels
anys 70 amb tocs del millor rock’n’roll, tenen les orelles destroçades d’escoltar a
tot volum grups que els influencien (Black Crowes, Led Zepelin, Deltones, Fito,
etcétera). Es consideren com un club de rockers anònims, que necessiten una
dosis de volúm per tirar la vida endavant.
Segon Classificat: PEQUEÑAS IMPERFECCIONES. El premi consisteix en la dotació econòmica de
900 euros.
PEQUEÑAS IMPERFECCIONES: Procedència: Reus-El Vendrell. A l’agost
del 2005, Arnau i Martin topen amb Nita Loupin i decideixen formar una banda
de rock. Amb Pequeñas Imperfecciones pretenen despertar a les noves
generacions per ensenyar-los, que educa més una guitarra elèctrica que no pas
un videojoc. Ben allissonats, Pequeñas Imperfecciones juguen i s’ho passen
molt bé amb les seves ensenyances i amb tant sols uns mesos de vida fan de
teloners de Seguridad Social, es fan amb el 2n premi de Música Jove 2006 del
Vendrell, son finalistes del Fevalpop 2006 (Madrid) i guanyen el segon premi de l’Ebre Musik 2006.

Tercer Classificat: LARK ABOUT. El premi consisteix en la dotació econòmica de 600 euros.

LARK ABOUT: Procedència: Amposta. Botant i cridant a l’habitació en dos
graneres i rolls de paper de water embolicats per tot el cós, Talarin i Rafel van
començar a forjar el que ara és Lark About, els quals, juntament amb Josepet,
formen un trio de punk-rock melòdic on el sentit de l’humor típic de les terres de
l’Ebre i les melodies ràpides son el principal al·licient. Després de dos anys
tocant sobretot per les terres de l’Ebre però també a Barcelona i el País
Valencià, el grup decideix gravar la maqueta Songs written in class la qual és
reparteix gratuïtament als seus concerts. El ‘hit’ indiscutible és Kose Kuan de la Ribera, formada per quatre
acords bàsics, lletres insòlites i una melodia irresistible.

Als 12 grups que han participat en aquesta cinquena edició, els podreu trobar aviat en un CD
recopilatori, que es distribuirà a les discogràfiques catalanes, amb l’objectiu de promocionar-los i
donar-los a conèixer en tots els àmbits del panorama musical.
Lliurament de premis: primer trimestre 2007.

Tortosa-Terres de l’Ebre, a 2 d’octubre de 2006

