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VerdCel canta com un senyal
d'advertència
Estrenem en exclusiva "El temps dels arbres", del projecte SOS del cantautor
alcoià

Alfons Olmo de VerdCel | Juan Miguel Morales

La proposta de cançó d'autor reivindicativa de l'alcoià Alfons Olmo, VerdCel, estrena avui a
Enderrock.cat "El temps dels arbres". El tema es configura com a segona entrega del projecte
'SOS', que té com a objectiu acompanyar i fer reflexionar la gent sobre tot el que està passant
arreu del món. La primera peça d'aquest treball arribava fa dues setmanes sota el nom de "La boira
(https://www.youtube.com/watch?v=JEuF29XCQDc) ", una cançó d'autor en un estil acústic que
acompanya una lletra poètica recitada. El nou tema segueix aquesta línia però aposta per una
sonoritat més forta que combina tocs de pop i d'indie, amb instruments acústics que envolten la
veu, aquest cop més melòdica.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=SjMVdOSdlHI
Si a "La boira" Alfons Olmo -vocalista de VerdCel- ens posava en context de la situació de
pandèmia i n'assenyalava els responsables, al mateix temps que els herois i heroïnes, a "El
temps dels arbres" el cantant aporta un punt de vista una mica més optimista però igualment
reflexiu.
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La cançó fa una comparació del ritme de vida ràpid dels humans amb la vida dels arbres, que fan front
a les forces de la natura i creixen a poc a poc quan poden fer-ho. Així, la lletra diu que per seguir,
hem d'aturar, adaptar-nos a un ritme més pausat. I, com els arbres, créixer de forma segura,
treure petites fulles i flors sabent que superarem el que vingui, vivint "el temps dels arbres".
La iniciativa 'SOS' s'està realitzant durant el confinament i a distància. Va començar amb un text
d'Alfons Olmo, cantant i figura principal del projecte, i s'ha anat desenvolupant amb la
col·laboració de Daniel Olmo (il·lustracions i grafisme), Toni Medialdea, (producció musical), així com
de Laura Vaughan (realitzadora del videoclip).
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