
Amaral, la consolidació d'un grup 
musical.

Amaral  és  el  nom  artístic  d'un  grup  musical  de 
Saragossa  format per Eva Amaral i  Juan Aguirre.

Trajectòria 

Fa 10 anys, Eva Amaral ( que ara té 35 anys), i Juan 
Aguirre ( que ara en té 38) servien copes en un bar 
de Saragossa, anomenat Azul. L'Eva tenia un horari 
força dur, sortia a les sis de la matinada. En Juan, 
aleshores  la  seva  parella  sentimental,  passava  a 
recollir-la.

El grup Amaral neix l'1 de gener de 1997. El nom 
del grup és el resultat de la decisió d'en Juan de 
triar  el  cognom de  l'Eva  com a  nom artístic  del 
grup.

El 1997 es traslladen de Saragossa a Madrid. Aquest 
mateix any, firmen amb Virgin-EMI i el 5 de maig, 
de 1998, surt a la venda el seu primer àlbum. Amb 
la venda del seu disc, Amaral es va anar obrint pas 
a  través  de  l'escena  musical,  i  guanyant-se 
seguidors per tota la geografia espanyola.

El seu primer àlbum tenia 5 cançons: Rosita, Voy a 
acabar contigo,  No sé que hacer con mi vida,  Un 
día más y Tardes. Van vendre al voltant de 40.000 
còpies d'aquest àlbum.

L'any 2000, després de fer una gira de presentació 
amb el seu primer disc, i haver-se fet un espai a 
l'escena  musical  del  pop  espanyol,  Amaral  
enregistrava  a  Londres  el  seu  segon  àlbum, 
anomenat  Una pequeña parte del mundo. Un disc 
més  madur  que  conté  13  cançons,  del  qual  se'n 
vengueren 100.000 còpies.

Dos  anys  més  tard,  Amaral,  grava  el  seu  tercer 
àlbum  anomenat  Estrella  de  mar,  que  es 
convertiria  en el disc nacional del 2002 i  amb el 
qual van aconseguir una gran quantitat de premis, 
entre els que destaquen un MTV European Award al 
millor  artista  espanyol,  i  cinc premis  de  música. 
Amb  aquest  disc,  el  grup  entra  a  l'escena 
internacional i  el 2003 tornen a fer-ne una nova 
versió,  a  Amèrica.  Finalment  en  van  vendre 
800.000 còpies.

El  disc  Pájaros  en  la  cabeza  presenten  catorze 
noves cançons, l'Eva i en Juan tornen a la música 
carregats de pop i rock, aquest disc va sortir a la 

venda el 2005 i se'n van vendre 500.000 còpies a 
tot el món. El juny del mateix any van començar la 
gira de promoció, el 15 de setembre de 2005 van 
fer un concert a Barcelona que va ser enregistrat i 
editat en DVD, amb el nom de El comienzo del big 
bang.

Després  de ser  la  veu i  la  música de l'espot  que 
publicitava  l'Expo  de  Saragossa,  Amaral va 
començar  al  juny  una  extensa  gira  per  tota 
Espanya, presentant el seu darrer disc: Gato Negro 
Dragón Rojo. A la seva gira 2008 el grup va actuar 
per la Mataró, al camp de fútbol Cerdanyola, i  a 
Barcelona al Palau Sant Jordi.

El seu cinquè disc va sortir a la venta el dia 27 de 
maig de 2008. Aquest CD doble conté 19 cançons 
una de les quals és una prova de so. Cada cop més 
Amaral parla més de la seva vida a Madrid a les 
seves  cançons:  per  exemple  els  noms  de  bars  i 
locals  que ells freqüenten i  coneixen com Zumos 
amargos, Partidos del Mundial, Gaviotas Perdidas,  
Los chicos de la  esquina i Via  Làctea , o Cuatro  
Caminos, un barri de la mateixa ciutat. 

Eva Amaral ens ensenya el seu tatuatge
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