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Del passadís fins l'infinit
L'arribada
Submergits
Tria la teva aventura
Fràgils com tres gotes d'aigua

Un somriure que pot canviar el món
Quan arribes a casa
MFR
De l'infinit fins aquí

SNOWMAN LOST HIS HEAD – Vincles
Trobar un moment de tranquil·litat dins la vida frenètica que portem és cada vegada més
difícil. Ens veiem com un tronc corrent avall sense poder fer res per aturar-ne el ritme
vertiginós. Un ritme més en consonància amb les noves tecnologies que amb el ritme lent i
pausat de la natura. Trobar un petit espai de reflexió, d'introspecció i aturar-se a respirar és
com la recerca del Sant Greal que hem perdut i volem recuperar. Açò és el que intenta el
músic i artista menorquí Alan Florit amb el seu nou treball.
Vincles (Velomar Records, 2021) és el segon disc editat físicament que Snowman Lost
His Head, pseudònim hivernal d'Alan Florit, ens regala des de la petita illa de Menorca.
Després del primer treball físic, M e i (Velomar Records 2015), i de diverses bandes
sonores, exposicions de pintura i gravat, el músic i artista menorquí ens torna a deixar una
mostra de les seves reflexions musicals i evocadores atmosferes. En la recerca d’aquest
espai perdut, Vincles ens retroba amb un oasi enmig de tot l'huracà que vivim. Un disc en
què la tranquil·litat se centra en les sensacions i emocions soterrades pel dia a dia i ens
reconforta com la petita cabana d’un bosc que serveix de refugi. No és un disc de cançons,
singles o grans melodies per cantar a la dutxa... Defugint expressament melodies
enganxoses, Vincles vol seduir-nos de la forma més dolça i ambiental. Un disc delicat que
necessita ser tractat amb cura, que necessita ser escoltat relaxadament per deixar-se
endur dins els seus ambients reflexius i eteris que ens deixen com flotant dins l'aigua.
El pas del temps és relatiu. Pot passar molt ràpid o molt lent. I és que si fa 5 anys de Mei,
en fa quasi 25 que es va iniciar aquest projecte en solitari, Snowman Lost His Head, el
1997. En aquest llarg període, Florit ens ha donat a llum diferents enregistraments en
segells discogràfics digitals de renom internacional, ha realitzat bandes sonores per a
exposicions i videocreacions, també per a curts i llargmetratges, perquè la seva música pot
evocar o inspirar qualsevol per il·lustrar-la.
Endinsar-se en l'escolta de Vincles suposa evadir-se, existir dins una pintura metafísica
de temps petrificat, restar assegut dins una estació de descans mentre passa el tren de la
vida o reposar en una barqueta aturada en la immensitat de l'oceà. Si no ets capaç de
baixar un moment d'aquest frenètic tren en què tots viatgem, aquest disc no és per a tu.

