
TERTÚLIA MUSICAL 

 
- DIRIGIDA A TOTA LA 

COMUNITAT EDUCATIVA: ALUMNAT, PARES, PROFESSORAT... TOTES I TOTS PODEU PARTICIPAR, INTERVENIR, 

ESCOLTAR…!!!!!! 

- VOLUNTÀRIA + ON-LINE. 

- LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xxhET61yB1A 

 

JARABE DE PALO 

Pau Donés va treballar en diversos grups abans de poder dur a terme el seu projecte Jarabe de palo. Va començar la seua història musical 

als 15 anys junt al seu germà Marc, amb qui va formar un grup anomenat J.& Co. Band i posteriorment, Dentadures Postisses. Durant este 

període combinava les seues actuacions musicals en locals de Barcelona amb un treball a una agència de publicitat. 

L'èxit se li va presentar després d'un viatge a Cuba, on li va arribar la inspiració que li va portar a escriure la cançó La Flaca, la qual va 

donar títol al seu primer disc al 1996. El seu primer tema es fa famós un any més tard, gràcies a un anunci publicitari, i va portar al disc a 

vendre milions de còpies a uns quants països. 

CANCIÓN: BONITO 

GRUPO: JARABE DE PALO 

DIVENDRES 19 DE JUNY DE 13 A 14 HORES 

https://meetingsemea14.webex.com/meet/gallego_est 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xxhET61yB1A
https://meetingsemea14.webex.com/meet/gallego_est


Després d'aquest èxit en un primer disc, Pau buscava demostrar que el grup no era un One-hit wonder (grup d'un sol èxit) , i amb esta 

idea es va llançar Depende (1998), produït per Joe Dworniak (conegut a Espanya pel seu treball amb Ràdio Futura) en els estudis Moody 

de Londres durant dos mesos. Aqust disc va comptar amb col·laboracions com Ketama i va continuar amb una lírica irònica que va 

aconseguir connectar amb part del públic hispà i inclús arribar al públic italià.  

Al 2001 van publicar De vuelta y vuelta, el seu disc més conceptual. Mostra un canvi en la banda amb el primer videoclip de l'àlbum, en el 

que Pau apareix afaitant-se el cap, desprenent-se de la seua característica cabellera. Per a aquest disc es va comptar amb col·laboracions 

com les d'Antonio Vega, Jovanotti, Vico C i Celia Cruz.  

Al 2003 la banda va pretendre mostrar un retorn a cançons més vitalistes i positives amb Bonito, amb participacions com la de Mártires 

del Compás, la cantant Elena Andújar i l'italià Jovanotti. 

A la tardor de 2004 es va anunciar la gira de presentació de la seua següent obra 1 m2 (un metre quadrat) amb la participació d'artistes 

com Jorge Drexler, Lucrecia o Chrissie Hynde (The Pretenders).  

El grup va presentar a principis de 2007 el seu següent àlbum titulat Adelantado. A aquest àlbum van comptar amb la col·laboració de La 

Shica i Carlos Tarque.  

Al 2008, Jarabe de palo va obrir la seua pròpia companyia discogràfica anomenada Tronco Records. Va arrancar este nou projecte amb el 

single Mucho más, mucho mejor, de venda exclusiva a internet, a través del seu web i la resta de botigues digitals. 

Ja al 2009 va canviar l'antic nom de “Jarabe de Palo” per “Jarabedepalo” i, fruit de l'èxit obtingut amb el Reciclando Tour, va llançar l'1 de 

març de 2009 i davall el títol d'Orquesta Reciclando el primer llibre-disc de la banda: 15 noves cançons, versions dels seus temes més 

populars, i la seua nova cançó Mucho más, mucho mejor. 

Respecte als concerts en viu, van seguir amb el Reciclando Tour, però renovat i adaptat a grans escenaris a Espanya, Amèrica i Europa. El 

grup va ser candidat a dos Grammys llatins: Millor Àlbum Pop i Millor Enginyeria de gravació. Orquesta Reciclando va guanyar el Grammy 

Llatí a la Millor Enginyera de Gravació per a un Àlbum.  

L'any 2010, el grup va gravar un nou senzill, A Glonendo, una nova versió de Depende; però amb aires africans, amb els alumnes del 

Conservatori de Música de Bamako (Mali) . El senzill es pot aconseguir en iTunes. Tots els beneficis musicals que van ser recaptats es 

van destinar a la ONG Veus.  



L'1 de març de 2011 va llançar ¿Y ahora qué hacemos?,  el projecte més roquer i plantador, en el que participen invitats cèlebres: Joaquín 

Sabina, Alejandro Sanz, Antonio Orozco i Carlos Tarque de MClan. La gira de presentació va arrancar el 23 de febrer al Teatro Coliseum 

de Madrid i seguix per Barcelona, Sevilla, València, Bilbao, Saragossa i Vigo a Espanya. A l'estiu de 2011 va portar el seu ¿Y ahora qué 

hacemos? a Estats Units, amb una ple absolut en el Central Park de Nova York,  Washington, San Diego, Los Angeles i de nou a Nova 

York.  

Al setembre de 2012 fan una gira a Itàlia (principals ciutats). A l’estiu d’eixe any, compaginant amb la gira espanyola, el grup es presentará 

als dos més importants festivals d’Europa [Nuits Du Sud (França)…] i arriben a Hamburg, Núremberg, Darmstadt, Coblenza, Friburgo, 

etc.  A l’octubre el grup torna a Estats Units i sud-Amèrica: San Francisco, Los Ángeles, Santa Ana, San Diego, Phoenix, Miami, Puerto 

Rico, Nueva York, Washington y Charlotte, Mèxic, Colombia, Perú, Uruguay, República Dominicana, Argentina, etc. Després de quasi 

80 concerts, terminà l’any actuant a Barcelona i Madrid. 

Al 2013 inicia una gira Conciertos a Piano y Voz; amb les cançons d'amor més conegudes de la carrera interpretades a cappella, junt amb 

el pianista Jaime Burgos i acompanyada amb una escenografia sòbria i vídeo projeccions que permetien interactuar a Carlos Tarque (M-

Clan) recitant els seus propis poemes. La gira va arrancar a Espanya el 22 de març a Ermua, passant pel Festival Barna Sants i va continuar 

la seua presentació a l'abril i maig, per Amèrica: Estats Units, Mèxic, Xile, Argentina.  

Al juliol de 2013 es va presentar per primera vegada davant del públic asiàtic, actuant durant tres nits consecutives en el prestigiós BLUE 

NOTE de la ciutat de Tòquio, al Japó. A l'octubre de 2013 van tornar de gira per Amèrica presentant-se a Colòmbia, Panamà, Puerto 

Rico, Veneçuela i Perú entre altres.  

El 18 de febrer de 2014, va editar Somos, nou disc i pel qual rep 3 nominacions en als Grammy Latinos. 

Després començà la gira Tour Americano 2015, amb concierts a la República Dominicana, Ecuador, Estats Units, Canadà, Uruguay, 

Argentina, Mèxic… i Europa (Espanya, Alemanya, Àustria… 

Però l’1 de setembre de 2015 Pau anuncià que estava malalt i va anular els concrets programats. 

Al 2017 es va publicar el llibre i disc doble 50 palos, coincidint amb els 50 anys de Pau Donés. A la publicació del disc li va acompanyar 

una gira per Espanya i Estats Units. El disc es va publicar a Mèxic i Itàlia, incloent les versions italianes d'algunes de les cançons per a 

esta última edició.  

En 2018 van llançar Jarabe Filarmónico, recopilació dels seus grans èxits acompanyats per l'Orquestra de Costa Rica.  



Al maig de 2020 van publicar un nou disc titulat Tragas o escupes. 

El 9 de juny de 2020 va morir Pau Dons a causa de la malatia que patia des de feia anys. 

 

GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÉS I BON ESTIU!!!! 


