
 

MEL I SUCRE som un grup mallorquí de música i animació per a grans i petits. Les nostres 
cançons estan fetes amb una mirada conscient cap a la vida i cap als infants, i amb elles 
promovem missatges positius, d’amor i de respecte. Són totes d’autoria pròpia i ens auto-
produïm tant a l’estudi com als directes. Durant tots els nostres concerts oferim animació 
familiar; per a cada cançó una dansa o un joc, a vegades amb el suport de diferents materials 
com teles, cèrcols, cordes... i escenografies artesanals. La màgia que s’hi crea ens convida a 
viatjar junts durant una estoneta, a un món de música, il·lusió i alegria, on tot és possible i 
tothom hi té cabuda.  

La nostra idea va sorgir de la necessitat de crear un espai inclusiu de interrelació i trobada 
familiar, on connectar amb un públic d’edats, interessos i necessitats diferents. Somiàvem amb 
un espectacle en el que tots poguéssim passar-ho bé, ja fos participant activament de les 
nostres propostes, o escoltant i gaudint lliurement del concert. Pareix que ho hem aconseguit, i 
ho celebram molt!! 

El nostre projecte neix en el 2010 com a grup d’animació infantil, creat i liderat per Jéssica 
Martín i Pere Duran, fent cançons tradicionals amb un ukelele com a únic suport musical, i en 
un format petit de només tres persones. Més tard vàrem començar a escriure les nostres 
pròpies cançons, i poc a poc ens anàvem atrevint a mostrar alguna cosa, però no va ser fins al 
febrer de 2016 que presentàrem DE COLORS, un espectacle on totes les cançons eren nostres. 
A més a més la formació va passar de tres a cinc persones amb la incorporació d’un baterista 
i d’un baixista. A l’agost de 2016 vàrem compartir els primers cinc videoclips i al desembre 
presentàrem el nostre primer disc, amb el mateix nom de l’espectacle.  Fins ara hem seguit 
creixent: Avui dia som cinc músics, un animador i un tècnic de so, hem tret un segon disc al 
2018, EL COR DEL BOSC, i alguns viodeoclips més dels dos treballs. I ara ja fem feina en el 
proper disc! També estem donant forma a un conte, una obra de teatre i un cançoner per a 
mestres i acompanyants. Seguim caminant! Amb més ganes, més il·lusió, amb l’alegria del qui 
pot fer el que l’agrada i compartir-ho, amb la intenció de posar la nostra llavor en aquesta terra 
per un món millor per a tots, d’oferir inspiració a les nines, als nins i a les seves famílies.  

 



 

El cor del bosc 
Hem tornat a llançar-nos a l'aventura de 
compondre música per a tota la família, cançons 
que inspirin, que convidin a viure amb amor, 
consciència i respecte, amb missatges alegres i 
positius, usant un llenguatge de vegades directe 
i senzill, i d’altres ambigu, metafòric o al·legòric, 
que pugui connectar d'alguna manera amb 
cadascuna de les persones que les escoltin, 
grans i petits. Ha estat un procés creatiu molt 

intens i amb molts aprenentatges, un procés que 
va començar fa aproximadament un any des de la primera cançó. Infinites gràcies a tots els 
que ho heu fet possible, heu cregut en nosaltres i ens heu acompanyat. 

Presentam el nostre segon disc “El cor del bosc”; Tretze cançons pròpies amb lletres i 
missatges per a tots els públics, cadascuna d’elles amb un estil diferent: reggae, rock, swing, 
cúmbia, salsa, ska, vals, rumba, merengue, celta, jota mallorquina, folk i bossa nova.  L’hem 
enregistrat del gener al març de 2018 als estudis URBAN de Palma, amb en Rafa Rigo i en 
Dimas Frias.  

En ell han col·laborat moltes companyes i companys músics: Cris Juanico, Fama Femenia, 
Pedro Sunyer, Ali Domínguez, Dimas Frias, Manuel Carmona, Miquel Perelló, Pere Barceló, Adrià, 
Lluc i Fèlix Bimbo, Aníbal Ferrer, Silvia Serrano, Jaume Llodrà i Damià Payeras. A més hem 
pogut gaudir de la participació de moltes nines i nins seguidors de la nostra música, amigues, 
amics i familiars, fent veus i coros. 

Estem molt agraïts pel gran acolliment que rebem a cada lloc on compartim la nostra música, 
per les 1500 còpies venudes del nostre primer disc DE COLORS, pels a prop de 100 concerts, i 
per l’oportunitat de trobar-nos amb tantes famílies amb les quals hem connectat, hem ballat i 
cantat junts. Ens heu compartit que us acompanyem en el cotxe, a casa, a les festes, en entrar 
a l’escola... que us emocioneu, rieu i jugueu amb les nostres cançons, i això ens fa molt feliços! 

 

 



 

Perquè ens deim Mel i sucre? 

A Mallorca deim que qualcú és de mel i sucre, per exemple, quan a un joc li concedim 
amablement la llibertat de moure's al marge de les normes i regles establertes, normalment si 
interpretam que la persona no està preparada per comprendre-les i integrar-les, o 
simplement si consideram que seguir-les no la farà sentir bé a causa de la seva sensibilitat, 
tendresa o vulnerabilitat. 

Quan jugam amb algú de mel i sucre, no competim amb ell, no el jutjam, sinó que l'ajudam i el 
protegim. Sorgeix naturalment la cooperació i el plaer de veure a l'altre gaudint de jugar per 
jugar. 

Tots jugam al gran joc de la vida, i els nostres nins i nines interiors demanen honra, escolta, 
reconeixement, acceptació i amor, i que de tant en tant ens deixem fluir i ens donem el permís 
per ser de mel i sucre, permetent el que realment necessitam i sentim. 

 

 



 

Mel i sucre som... 
Jéssica Martín (veu principal, compositora, autora i productora musical. Directora de 
l’espectacle),  

Pere Duran (veu, guitarres, kazoo, compositor, director de la producció musical del disc i de 
l’espectacle),  

Jaume Salom (bateria i veus),  

Arnau Mulet (baix i veus),  

Cristian Ruiz (teclat i veus),  

Damià Payeras (animador),  

Toni Noguera (tècnic de so) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Espectacle DE COLORS (més de 120 concerts a Mallorca, Menorca i Eïvissa del gener del 2017 al juliol de 2018) 

 

  

 

 

 

 



Espectacle EL COR DEL BOSC (noves cançons, noves danses, nous jocs,... i molt més des del juliol de 2018) 
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