
Dates confirmades

 24/03 - Ferreries (Menorca) - Pre-estrena - Auditori - 18h. 
05/04 - Barcelona - Festival Barnasants - Sala Luz de Gas - 21h. 

06/04 - Sant Llorenç d’Hortons - Festival Barnasants - La Sala - 22h.
13/04 - Lloseta (Mallorca) - Teatre - 20:30h. 

27/04 - Ciutadella de Menorca - Palau Saura - 21h.

Gira Viva 2019



La Gira Viva és la gira de concerts per presentar VIU, el nou treball discogràfic de 
Cris Juanico. Una gira que comença oficialment a la Sala Luz de Gas de Barcelona, 
amb un concert programat dins del prestigiós festival de cançó d’autor Barnasants, al que se-
guiran els concerts de Sant Llorenç d’Hortons (a duo), el del Teatre de Lloseta i el de Ciutadella. 
Prèviament, l’artista menorquí es tancarà amb la seva banda i el seu equip tècnic per preparar 
aquesta gira, en un stage programat a l’Auditori de Ferreries (Menorca) els dies 22, 23 i 24 de 
març que acabarà amb un assaig obert al públic. 

L’artista ha preparat un repertori basat en el disc i ha recopilat versions de cançons incloses en 
altres discs seus i del grup Ja T’Ho Diré. Una nova revisió sonora que ben segur sorprendrà al 
públic que l’escolti i que interpretarà acompanyat de Quim Ribó a la guitarra elèctrica, Blanca 
Coll al violí, Lluís Gener al baix i Pere Moll a la bateria, els mateixos músics que han gravat el 
disc. 

Partint de la sonoritat de VIU, el nou disc, Cris Juanico vesteix les seves cançons 
de rock amb aires de folk, al incorporar la sensibilitat i el detall del violí o del guitarró a una 
banda clàssica de so molt consistent, creant un confortable coixí per a les melodies d’aires me-
diterranis que impregnen les seves composicions. 
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Cris Juanico

El menorquí és un veterà músic que ha aconseguit consolidar la seva feina a base de curiositat, 
versatilitat i fidelitat a una manera de fer, amb el resultat d’una prolífica i variada carrera musical. Des 
de la desfeta del grup Ja T’Ho Diré, el 2003, el cantant de Ciutadella de Menorca ha publicat nou 
discs en solitari, 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 discogràfics amb el grup Menaix a Truà i la col·laboració 
amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en dos dels seus projectes. Una prova inequívoca 
de la seva constant inquietud i productivitat. 

Aquesta contínua recerca de noves sonoritats el duen ara a presentar  VIU, un disc gravat als seus 
estudis de Ciutadella amb el nucli de Benejam, el trio de rock incisiu i punyent creat l’any 2016 amb 
joves músics de Ciutadella, el so del qual ha combinat amb la dolçor del violí i del guitarró. Aquest 
VIU és el desè disc de la seva carrera musical. Rock amb aires folk, tot per guarnir les seves com-
posicions d’estil mediterrani que tant el caracteritzen. 
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www.crisjuanico.com 

www.rgb.cat 
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