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Mel i Sucre ens mostren «El cor del
bosc»
El grup de música familiar mallorquí es troba en un moment de plenitud i prepara
la primera sortida a terres catalanes

Mel i Sucre | Arxiu de Mel i Sucre

Després de Cucorba, són poques les formacions mallorquines que han continuat el llegat de la
música familiar original illenca. Avui dia a Catalunya trobem molts exemples de grups que han
optat per aquest camí en l'àmbit de la creació musical, com ara The Penguins o Dàmaris Gelabert.
Parlem amb Pere Durán, guitarra i compositor de Mel i Sucre.
El grup format per Jessica Martín i Pere Durán és una dels pocs de música familiar original de
Mallorca. Tot i que el projecte ja té prop de deu anys de vida, no va ser fins al febrer de 2016
que començaren a formar la banda que es troba activa en aquest moments i a compondre les
seves pròpies cançons.
Pere Durán, membre fundador del grup, explica: "En el nostre cas, na Jessica i jo veníem del món
de l'esplai i treballàvem l'animació infantil com un extra. La veritat és que va arribar un moment en
què estàvem cansats de les cançons infantils tradicionals, com 'En Joan petit', i hi volíem dir la
nostra".
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Dit i fet, el desembre del 2016 presentaven el seu primer disc, De colors (Blau, 2016). Aquest
treball i la corresponent gira de concerts al llarg de la geografia illenca els dugué a El cor del
bosc (Blau, 2018), el disc que presenten ara i del qual avui estrenem un videoclip en directe de la
cançó que li dona títol.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=0Mgn_96xJss
La tria del nom Mel i Sucre no és grautuïta, Pere Durán comenta: "A Mallorca diem que algú és
'de mel i sucre' 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".
L'objectiu del grup en els seus directes és ser el màxim d'inclusius amb tots els espectadors,
siguin grans o petits. Per un moment, tots els participants són de mel i sucre i tenen l'oportunitat
d'alliberar-se sense pensar en normes o constriccions socials. És per això també que acompanyen
cada cançó amb un ball que els assistents poden seguir. Per a qui vulgui tenir l'oportunitat de veure
el grup a Catalunya, Mel i Sucre actuaran el proper 23 de març a Bellver de Cerdanya.
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