
S O S 

El disc urgent de VerdCel.

 

 

  Vídeos:   

 
1 La boira - vídeo 

2 El temps dels arbres - vídeo 
3 L’anhel - vídeo 

4 L’albada - vídeo 

5 Com-moure l’esfera (els de 

sempre) - vídeo 
(conté 12 cançons)

 

Formats     

Rider tècnic: Duo, Trio, Quartet. 
 
VerdCel, la proposta de cançó d'autor, ha llançat un treball creat des la distància, que va 
començar quan ho va fer el confinament de la pandèmia, i que ha crescut a mesura que 
avançava. Tracta sobre diferents temàtiques del que hem viscut i vivim, i conté diferents 
reflexions sobre aquesta experiència:  
 

el canvi que ha suposat el tancament a casa, la necessitat de relacionar-se amb l’entorn 
i la importància de la socialització, la doble tragèdia de la mort en temps d’epidèmia, el 
paper fonamental dels sanitaris en tot això, anàlisis i crítica de la gestió feta per part de 
governs, autocrítica com a societat, l’evidència de la manca d’ecologia global, la funció 
essencial de l’agricultura ecològica i el consum responsable, el sistema econòmic 
imperant i les conseqüències en aquests temps, i sobre l’optimisme, l’esforç i la 
superació de tot això, cosa que impregna al seu torn la totalitat del treball.  
 

SOS s’ha bastit des del l'aïllament. Alfons Olmo ha comptat amb les complicitats 
imprescindibles de Toni Medialdea (producció musical), Laura Vaughan (realització vídeos) 
des de Colòmbia, Cristian Pallejà des de Caballo Grande (mescles), Pep Roig 
(masterització), i com sempre amb Daniel Olmo (il·lustració i disseny gràfic). S’ha portat a 
terme amb els mitjans que cadascú ha pogut disposar a casa seua o a l’estudi, procurant 
una fluida comunicació i comptant amb la implicació de les persones que en formen part. 
S'ha plantejat amb l’esperit d’acompanyar a la gent en aquesta travessia per la COVID-19, 
compartint el nostre ofici per a trencar totes i tots plegats els murs d'aquest aïllament i 
distància.  

VerdCel compta amb 18 anys als escenaris, 12 discos publicats, 6 llibres-poemaris i 
còmics, i variats films (curt, documental, vídeo-art, clip). Ha rebut diversos 
reconeixements musicals per discos, pel seu directe enèrgic i cuidat i el disseny.  
 

Discografia VerdCel 
 

- Bifocal: Ras i Pols (2019) doble LP+Novel·la gràfica.  - Sota les cunetes, Justícia! (2018) LP.  - De 
plantes, talaies i cims (2017) LP+Llibre.  - Sol d’hivern (2017) EP.  - Del cor a les mans. Canta Ovidi 
(2015) LP+DVD.  - Òrbites. Poetes i cançons (2015) LP.  - Argilaga (2014) LP+Llibret.  - Els dies del Saurí 

(2012) LP+Novel·la gràfica.  - Petjades. Canta Raimon (2010) LP+DVD+Novel·la gràfica.  - Sàmara 
(2008) LP+DVD+Novel·la gràfica.  - Paisviatge (2006) LP+DVD+Novel·la gràfica.  - On està el lloc? 
(2004). EP   

 

  

  

 

 

Dades de contacte:  

📧 verdcel@gmail.com - Tel. 600 505 700 

 

✍️ Lletres 

 Il·lustracions 

  

Web VerdCel 

 

https://youtu.be/JEuF29XCQDc
https://youtu.be/SjMVdOSdlHI
https://youtu.be/OkjlFE6fhKs
https://youtu.be/6Inhdiohf-w
https://youtu.be/6Inhdiohf-w
https://youtu.be/RgSDtudm8D0
https://www.dropbox.com/sh/c47xl80w3gxwxh3/AAC8CG0BZIlyZVtyoNjBTMyoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c47xl80w3gxwxh3/AAC8CG0BZIlyZVtyoNjBTMyoa?dl=0
mailto:verdcel@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/2wc680pdvrhed4p/AACvREvcReAMwW_OXgbWnz1sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9e4j7xgee4i9xch/AAASqPHAFqEVuWUjyIlhPCP8a?dl=0
http://www.verdcel.com/
http://www.twitter.com/verdcel
https://www.youtube.com/channel/UCyHX9jgta-2sn02cKjVEFvQ
http://www.verdcel.com/
http://www.facebook.com/verdcel
https://www.instagram.com/verdcel/

