
HOTEL NEBRASKA
“Sangre sucia”

01 - Viste

02 – Sangre sucia

03 – Página en blanco

04 – La puerta

05 – Mi propio entierro

HOTEL NEBRASKA CELEBRA EL SEU 10ͤ ANIVERSARI
AMB AQUEST EP “SANGRE SUCIA”

Han tornat. Van prometre que tornarien i ho han fet. Ningú ho dubtava; molts ho esperàvem.
I ho han tornat a fer...

HOTEL NEBRASKA es complimenta amb un EP per celebrar el seu 10ͤ ANIVERSARI. Sota
el títol de "SANGRE SUCIA" s'agrupen 5 temes que un cop més vénen a confirmar que
aquest grup valencià de rock segueix tenint la fórmula per poder avançar sense perdre la
seva essència. SANGRE SUCIA suposa el 4t treball en la seva carrera i ... no, en absolut
podem dir "sembla que va ser ahir" a la vista de l'evolució de la banda.
Han passat moltes coses -i no només en la música- de HOTEL NEBRASKA, i efectivament
SANGRE SUCIA ve a demostrar que per sort el temps no passa en va, i que 10 anys poden
ser suficients perquè s'oxidi el cor i s'embruti la sang, però per descomptat no han impedit
que aquests músics es mantinguin comoo una de les bandes de més qualitat en aquest
entorn de crisi creativa.

Fidels a la seva fonamentació rock, HOTEL NEBRASKA continuen amb la seva progressió
per terrenys tan interessants com poc convencionals. Destaquem d'aquest EP SANGRE
SUCIA la solidesa de la base rítmica sobre les quals s'assenta un tractament molt
característic de les cançons: melodies res vulgars, harmonies elegants i encertats
arranjaments. Tot aquest tractament permet que els temes tinguin un ambient en la seva
justa mesura entre madur i innovador, sense caure en fórmules grapejades i alhora sense
perdre una línia evolutiva intel·ligent, honesta i coherent. Com sempre, molt destacable
també les temàtiques i lletres d'HOTEL NEBRASKA, intenses i fins i tot amb bons tocs
d'humor per a l'oient intel·ligent ..
Escoltant cada tema, sens dubte destaquem el directe de VISTE, l'ambient pantanós en
SANGRE SUCIA, la melodia de PÁGINA EN BLANCO, les lletres de LA PUERTA i
l'atmosfera jocosa a MI PROPIO ENTIERRO.
Al final, un EP que ens deixa amb ganes de més, de seguir acompanyant aquests valencians
en el seu sempre dinàmica i notable evolució. Esperem ja el seu pròxim treball.
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