
MAI MAI
“Mai Mai”
01 – La cançó que mai s’acaba (3:15)
02 – Quatre (3:20)
03 – Filibusters (3:10)
04 – Tornar (3:16)
05 – Senyora (3:37)
06 – Invencibles (3:17)

Estem de repesca a Flor y Nata Records: torna a sortir l’ep de MAI MAI

Ens va agradar el que feien i com ho feien... per això vam voler que també els de més al nord
s'assabentessin.
Aquí el teniu, ara per a tothom, el primer disc dels Mai Mai, indie rock des de València. Comencen a
assajar a finals de 2012 i després de gravar aquest el seu primer EP a l'estiu de 2013 s'autoprodueixen i
surt a febrer de 2014. Sis cançons que ja han tingut una bona gran acollida i que ja han presentat en els
escenaris més de vint vegades.

Han dit de MAI MAI

"Un EP ben parit pel que fa a la producció (Tono Hurtado) i als estudis triats per a l’enregistrament (Río
Bravo i Caramelo). El resultat és una banda de rock en procés de recerca. Dit això, es nota l’interés per
dissenyar les estructures dels temes, els canvis, la lluita de guitarres i el tractament de les veus. Una
obra bullint, per concretar en els pròxims discos, i un futur interessant, en tots els sentits". VICENT
XAVIER CONTRÍ

"Practican un rock de guitarras claramente deudor del sonido alternativo de los 90 que podría heredar el
espacio de bandas com 121dB". EDUARDO GUILLOT

"[...] els Mai Mai han apostat per un so poc corrent a la discografia valenciana, una estratègia
comunicativa de promoció prèvia, una estètica cuidada al detall amb el conill rosa com a signe
identificatiu, i una qualitat musical que completen un bateria, dos guitarres i una veu greu i potent. Com
diu la tornada de Filibusters, “només queda cridar fort”, perquè gràcies al coratge dels Mai Mai per
apostar per un estil poc explorat a la música en valencià “naix la llum mentre el món s’apaga”. Per això,
que Mai Mai es quede per sempre sempre." CÈLIA CEREZO

"Diferents perfils acadèmics i gustos musicals semblants han aconseguit fer de Mai Mai una formació
tan acolorida com prometedora". ELENA CÍVICO

Ells diuen de la seva música

Aquest “disc apareix com un clam a la música elaborada, al rock obert a estils germans, trobant des de
sonoritats més prop de Foo Fighters, fins a riffs que recorden a Platero y Tú o guitarres afunkejades
amb reminiscències de Red Hot Chili Peppers. Cançons amb lletres sobre la realitat social, l’amor, les
sensacions i passions, amanides amb veus èpiques, potents bateries i acurades guitarres”.

Disc enregistrat per en Tono Hurtado als estudis Caramelo de Montcada i Rio Bravo de Xirivella el juliol
de 2013. Produït per Tono Hurtado junt amb Mai Mai.

MAI MAI són
Mario Sancho : Veu i baix.
Pau Berga : Guitarra i cors.
Pau Belda : Bateria
i en Miguel Albero : Guitarra

promo@florynatarecords.com
www.florynatarecords.com/interpretes/maimai_ct.htm

hola@aramaimai.com
http://aramaimai.com
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