
salpols

salpols és el nom de l’actual espectacle que Cris Juanico està 
girant pels escenaris i que ara també es converteix en disc. Aquest tast de cançons 
extretes de l’espectacle estarà disponible a les plataformes digitals a fi nals de se-
tembre de 2020. 

Cris Juanico

www.crisjuanico.com 



La veu i la guitarra de l’artista menorquí, acompanyades 
de violí i contrabaix, desfullen una proposta de caire intimis-
ta en la que la mar salada i la pols de la terra abracen cançons di-
buixades amb desig, melangia, natura, festa, somnis, sentits, vent, silenci, 
compromís... Una proposta que planeja pels contorns de Menorca, i tan 
prest contempla i canta a la mar propera i a l’hora immensa i oberta - ara sal - 
com ens apropa al terra endins de l’illa més personal - ara pols. 

En una illa, el límit i llindar màxim és la seva costa. Aquest contorn sinuós, ple 
d’entrants dolços i d’abruptes esquitxats per la mar, és també el mateix límit 
de la mar infi nita. Una línia, una senda, dues visions, dues versions. Frontera 
i nexe de dos mons estretament pròxims i diferents: la terra que trepitges i on 
vius enfront la grandària de la mar, el pont d’escapada no explorat. Entre 
tots dos dibuixen un mateix perfi l.  

El de Ciutadella ens proposa 
un recorregut musical intimista 
que transcorre per la línia físi-
ca que perfila el límit territorial 
d’una illa com Menorca. 
Un paisatge de costa, roca, 
arena, mar i vent, amb un re-
corregut pausat en el que el 
músic tan prest contempla 
i canta a la mar propera i a 
l’hora immensament oberta 
(com volent fugir del propi aï-
llament) com ens passeja pel 
terra endins més personal de 
l’illa, amb vivències pròpies i 
raonaments amb l’entorn que 
el rodeja. 



Cris Juanico

El menorquí Cris Juanico és un veterà músic que ha aconseguit consolidar la seva carrera musical a base de curiositat, 
versatilitat i fi delitat a una manera de fer, amb el resultat d’una prolífi ca i variada carrera musical. Des de la desfeta del grup Ja T’Ho 
Diré, el 2003, el cantant de Ciutadella de Menorca ha publicat deu discs en solitari (salpols és l’onzè), d’estils i sonoritats ben 
diferents (música pròpia d’autor, infantil, popular, nadales emmarcades en patrons de pop, rock o jazz o pop-rock contemporani amb 
arranjaments de corda), i un recopilatori, a més de quatre treballs discogràfi cs amb el grup Menaix a Truà i la col•laboració amb la Sim-
fònica de Cobla i Corda de Catalunya en dos dels seus projectes. Una prova inequívoca de la seva constant inquietud i productivitat. 

Ara ens presenta salpols, un disc que fi delitza el so que ha anat pulint amb els músics 
en els seus nombrosos directes en temps de pandèmia. 



www.crisjuanico.com 

Contractació:

Manangelment
Àngel Pujol – www.manangelment.com 

Illes Balears

Batall Produccions  
Jordi Freixes – www.batall.com 

Catalunya

Fitxa tècnica del disc:  

Cris Juanico  veu, guitarra elèctrica, guitarró i loopstation
Blanca Coll  violí
Joan Solà-Morales  contrabaix 

Producció Musical  Cris Juanico

Enregistrat, mesclat i masteritzat a Estudis Aumon de Ciutadella i a 
casa dels músics, entre la primavera i l’estiu de 2020. 

Disseny, maquetació i foto portada: Dolors Boatella per a Miriscolti 
Produccions.

Road Manager i foto contraportada: Eduard Ruiz “Perrolobo”.

El micromecenatge continuat és un sistema de suport amb interacció constant entre seguidors i creador. Aquest mecanis-
me de cooperació ofereix, a canvi d’una subscripció periòdica, recompenses exclusives per part de l’artista, establint un 
vincle únic i particular amb el seguidor. 

Ves a https://crisjuanico.aixeta.cat/ i tria el teu nivell de subscripció: KM0 (3€/mes) · TAST (6€/mes). Fes-te mecenes!

www.rgb.cat @aumon


