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Segons el DCVB, el verb ENROCAR signif i ca: “Enganxar amb una roca (or., occ., val., bal.).
Enganxar un ham o altre ormeig de pescar amb les roques del fons o de la vorera.

A M’ENROCA hi reconeixerem la pertinença del músic al
lloc on viu (la roca anomenada Menorca), l’arrelament i
la seva integració en l’entorn, i podrem conf i rmar com
aquest entorn i el què hi viu passen a ser el nucli de la
seva inspiració. De fet, a les cançons de M’ENROCA, l’artista ens descriu com el què hi viu, ho viu així per tot el
que l’envolta. El ilf conductor deixa de ser el propi artista. Ara ho és el lloc on està enrocat. L’ordre preferent
en la creació s’inverteix i el resultat és sorprenent: de
fer cançons inspirades amb el que el rodeja, l’artista
passa a ser-ne part. L’entorn deixa de ser circumstancial i adquireix el protagonisme en la creació. Mentre ens
ho descriu i canta, podem sentir com les cançons en són
part principal i hi descobrim una inspiració artística que
ens conf i rma com espai i persones es fonen en una sola
cosa, són un. És la simbiosi total entre artista i hàbitat.
És ser.
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M’ENROCA
M’ENROCA és el títol del nou EP del músic ciutadellenc
Cris Juanico i conté quatre noves cançons: “El teu
encant”, “La vida no és gens fàcil,” “Quan és de nit”, a
partir d’un poema de Toni Català, i “Dies d’hivern”..

Fitxa tècnica del disc:
Producció Musical

Cris Juanico
Blanca Coll
Cris Juanico

veu, elèctrica, acústica, baix i loopstation
violí

Enregistrat, mesclat i masteritzat a Estudis Aumon de Ciutadella a l’hivern i primavera
de 2022.
Disseny, maquetació i fotos: Dolors Boatella per a Miriscolti Produccions.
Road Manager: Eduard Ruiz “Perrolobo”.
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Batall Produccions

Manangelment

Jordi Freixes – www.batall.com

Àngel Pujol – www.manangelment.com

