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01 2008
02 Ni Picassos ni Dalís
03 Dunes de cous-cous
04 A final de mes
05 Procés natural
06 Me desplom
07 Tombats en es sol
08 Com te n’has anat?
09 Magnetic fields

Data de llançament:
13 de maig de 2022
Primers concerts:
6/5 Vila-seca – FiM
14/5 Manresa – FABA
19/5 Sabadell – Embassa’t
21/5 Porreres – Barnasants
27/5 Terrassa – Festival Limbic
29/5 Montesquiu – Música a la gespa
07/6 Barcelona – Primavera Sound
17/6 Calvià – Sala Palmanova
09/7 València – Jardins de Vivers
15/7 Sant Pere de Ribes – Sons Solers
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www.bankrobber.net

Booking:
Marçal Lladó
mllado@bankrobber.net
T. +34 669 681 394

Premsa:
Nestor Noci / Bankrobber
nestor@bankrobber.net
T. +34 635 148 885

Maria Jaume és un dels talents emergents clau en la nostra escena musical recent.
Nascuda a Mallorca i establerta a Barcelona, atresora un estil propi que estén un
pont entre les grans cantautores de l’indie i la cançó mediterrània. Aquest 2022
presenta el seu esperat segon disc, “Voltes i voltes”, produït per Lluís Cabot (Da
Souza) i enregistrat per Víctor Ayuso (Renaldo & Clara). Representa un pas
endavant, més pop i més lluminós, que el distingeix de la introspecció de l’aclamat
debut “Fins a maig no revisc” (2020).
Amb el nou disc “Voltes i voltes”, Maria Jaume rebla el clau i ofereix una nova visió
d’ella mateixa. Les cançons creixen en tempo i en brillantor. La seva veu avellutada
acarona unes lletres tan properes com àcides, on experiència i ficció s’alternen a
parts iguals. Un feliç desequilibri on les tristeses es combaten amb ironia i cada
llum es contraposa amb l’ombra corresponent. Les dues cares de cada moneda que
conflueixen sempre en un desenllaç ple de bellesa. Ho corroboren hits de pop radiant
com “Me desplom”, “Dunes de cous-cous” o el primer senzill, “2008”,
però també moments de reflexió com la deliciosa “Com te n’has anat”.
En aquest disc hi destaquen per dret propi dues col·laboracions vocals. Núria
Graham canta a duo “A final de mes”, una regressió als dies més estranys d’aquella
pandèmia on vam descobrir que la fi del món pot arribar en qualsevol moment.
D’altra banda, el mallorquí Miquel Serra, un dels grans referents de la Maria,
se suma a “Tombats en es sol”, tota una delícia amb paisatge mediterrani de fons.
Nascuda al tombant del mil·lenni, Maria Jaume portava ja molts anys escrivint
i composant en la intimitat fins que va decidir presentar-se al concurs Sona9 l’any
2019. No només va guanyar, sinó que va sorprendre molt favorablement per la
personalitat de la seva interpretació i les seves composicions. Fruit d’aquell premi,
va enregistrar el seu primer disc, “Fins a maig no revisc”, produït per Pau Vallvé,
on destacaven cançons com “Terra banyada” o sobretot “Autonomia per principals”,
que supera el mig milió d’escoltes a Spotify.
Aquell disc apareixeria destacat entre els millors de l’any 2020 en multitud de mitjans
especialitzats i va donar peu a una gira de fins a 75 concerts (MMVV, Acústica,
Porta Ferrada, Cruïlla, Portalblau, Let’s Festival, Cantilafont, Mobofest,
sala Apolo, Teatre Principal de Palma…). Uns bons resultats que el llançament
de “Voltes i voltes” sembla indicar que es mantindran, ja que la gira comença amb
grans moments confirmats com la presència als festivals Primavera Sound,
Aphònica, Embassa’t, Barnasants... i també un l’esperat teloneig al concert
de retrobament d’Antònia Font a València.

