
EL TEU ENCANT 
Cris Juanico 

 
Camín amb pas lent 
i els arbres, pacients, em veuen passar. 
M’invent moviments 
com les fulles que arrossega el vent. 
 
Estic somrient perquè sé que m’esperes. 
Som conscient que la vida no torna enrere. 
 
Tel al cel rogent 
i la lluna que no vol ser plena. 
Esquivant el temps, 
pam a pam, vaig aprenent.  
 
Jocs de mans, estratègies.  
Et som davant, ben admès pel teu encant. 
 
Pel teu encant, sempre exultant.  
Som dos instants com imants, 
som dos amants que anam cantant. 
 
Pa pa ra ra... 



LA VIDA NO ÉS GENS FÀCIL 
Cris Juanico 

 
No, no, no, no, no, 
la vida no és gens fàcil, no. 
No, no, no, no, no, 
i manco ho és l’amor. 
 
Glosant el teu cos, de dolça pell humida 
que em cura les ferides i em fa sentir de nou. 
 
Rues i llençols m’entelen la retina, 
servada nit salina amb oratge del nord. 
 
No, no, no, no, no, 
la vida no és gens fàcil, no. 
... 
 
Temps d’esclat al camp, són molts mesos d’espera,  
arrela la primavera que em fa bullir sa sang. 
 
i encén els records de quan per la vorera  
no miràvem enrere, excitant la sort. 
 
No, no, no, no, no, 
la vida no és gens fàcil, no. 
... 
 
Gira un gira-sol, no sap de cap drecera.  
Li agafa la cantera, fa el que li diu el cor. 
 
L’estima un poriol que té molta xerrera. 
Li fa venir plorera de tambor i de fabiol. 
 
No, no, no, no, no, 
la vida no és gens fàcil, no.  
... 



QUAN ÉS DE NIT 
Lletra: Toni Català 
Música: Cris Juanico 
 
Sé d’una faula i de la nit; 
sé d’una aroma color d’oblit. 
 
Parla d’uns fars de vidre fi: 
són els teus ulls, estels per mi;  
parla de tu, parla de mi. 
 
Sé d’una nau i un cor marí  
que vagareja sense destí. 
 
En un racó d’un bar nocturn  
un vell piano plorava un blues,  
tu eres amb jo, pensava en tu. 
 
I cada nota era un perfum  
i s’enlairava, feia un dibuix. 
 
Jo et somiava dintre del fum  
i navegava el teu cos nu... 
 
Sé d’una mar color neguit 
i melodies que duc al pit. 
 
Jo sé d’un vers que no et vaig dir;  
sé dels teus ulls de vidre fi: 
són com els fars, estels per mi. 
 
I cada so era un record  
que s’ofegava dintre del port 
 
o en una copa buida de vi, 
i era impossible l’oblit per mi. 
 
Sé que t’estim. 



DIES D’HIVERN 
Cris	Juanico	
 
Terra i fang, les passes sembrades.  
Set als ulls, beure de mirades. 
 
Dies d’hivern, mans gelades.  
Res no em dol si m’abraces. 
 
Feim camí amb qualque aturada 
i als revolts, àgils derrapades 
 
de rialles dibuixades. 
Cel, encís i besades. 
 
Res no me fa por si som tu i jo caminant 
amb pas decidit cap a l’infinit de la mà. 
 
La llavor i la virtut llaurades.  
Els records, claredat preuada. 
 
Febre amb foc refredada. 
Somni lleu fins a l’albada.  
 
Res no me fa por si som tu i jo caminant 
amb pas decidit cap a l’infinit de la mà. 
 
Cantarem al món més fort que mai,  
més que mai.  
 
Res no me fa por si som tu i jo caminant 
amb pas decidit cap a l’infinit de la mà. 
 
Terra i fang fonen les peuades.  
Set als ulls, beuen les mirades. 


