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1. terra banyada
2. autonomia per principiants
3. més minuts que paraules
4. fins a maig no revisc
5. sa boca i es nas
6. forces estranyes
7. quan me respires
8. fuig i no me toquis
9. tan a poc a poc (que me dorm)
10. potser fins setembre
Gravat a Barcelona entre febrer
i març del 2020
Lletres i música de Maria Jaume
Produït, arranjat, gravat i mesclat
per Pau Vallvé
Masteritzat per Victor Garcia
Veus i guitarres: Maria Jaume
Bateries, baixos, teclats: Pau Vallvé
Veus a “Fuig i no me toquis” gravades
durant el confinament a vuit cases
i mòbils diferents: Alondra Chinchilla,
Àfrica Blades, Jorra Santiago, Lluís
Cabot, Neus Fernández, Pere Font,
Rebeca Pérez i Toni Jaume.
Fotografies: Noemí Elías
Data de llançament: 4 de setembre de 2020

Booking: Marçal Lladó
mllado@bankrobber.net
T. +34 669 681 394
Promo: Nestor Noci
nestor@bankrobber.net
T. +34 932 070 164
www.bankrobber.net

“Time has told me you’re a rare, rare find”, una rara troballa. Ara que
tenim finalment a les mans el primer disc de na Maria Jaume, ens
vénen al cap inevitablement aquests versos de Nick Drake. Quina rara
troballa, na Maria i les seves cançons!
Na Maria Jaume té 20 anys i ve de Mallorca, de Lloret de Vistalegre.
Porta ja un temps escrivint i l’any passat es va presentar quasi per
casualitat al concurs Sona 9, que acabaria guanyant. Fruit d’això, ara
presenta el seu disc de debut, “Fins a maig no revisc”, produït per
Pau Vallvé.

M’esclata per dedins,
neden imatges pes intestins.
Fins a maig no revisc
però no mat lo malaltís.

Propera i sincera, crua i transparent, el seu folk acústic estén un
pont entre les grans cantautores de l’indie contemporani (Julia Jackin,
Stella Donnelly, Angel Olsen) i la fecunda escena mallorquina actual.
Al disc hi predominen els moments íntims i introspectius (destaca
l’emblemàtica “Terra banyada”), però ben puntuat amb hits pop
(“Autonomia per principiants”, “Quan me respires”, “Forces
estranyes”) i algun divertimento (“Fuig i no me toquis”, amb una colla
d’amics col·laborant des del confinament via telèfon mòbil).
En els primers compassos de la seva trajectòria, Maria Jaume ha
actuat ja en festivals com Vespres d’Hivern, Tastautors, Mobofest,
Portalblau... Va pujar a l’escenari del Teatre Principal de Palma al
costat de Miquel Serra i també va col·laborar al disc de Salvatge Cor
cantant “Flor de fusta”. I just abans de l’estiu va oferir un concert en
streaming per al Primavera Sound.

