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Track Listing: 

01. Digging For Something 
02. My Gap Feels Weird 
03. Rosemarie 
04. Crossed Wires 
05. Slow Drip 
06. Fractures In Plaster 
07. Learned To Surf 
08. Winter Games 
09. Rope Light 
10. Hot Tubes 
11. Everything At Once

Embora já tenham passados nove anos desde que o 
Superchunk lançou seu último álbum (Here’s To Shutting 

Up), Majesty Shredding é o resultado de um trabalho 
focado na criação a partir das apresentações ao vivo da 
banda de indie rock formada por Mac McCaughan, John 
Wurster, James Wilbur e Laura Ballance. 
 
Desde o lançamento de seu primeiro compacto em 1989, o 
Superchunk tem nos brindado com obras memoráveis e se 
aventurado por caminhos diferentes. Costuma-se dizer que 
uma banda que se mantém por duas décadas no cenário 
musical geralmente acaba se reinventando e regravando 
seu repertório, mas com Majesty Shredding, o Superchunk 
apresenta algo menos óbvio. Nem retorno, nem despedida, 
Majesty Shredding apresenta duas décadas em 41 minutos 
repletos de ação.  É o som de uma juventude explosiva 
afinada com a maturidade desses anos, oferecendo o que se 
costuma esperar de uma banda: um álbum em que cada 
canção soe tão inspiradora quanto à próxima, “parando de 
afundar e nadar, e aprendendo a surfar”, como canta o 
‘frontman’ McGaughan. 
 
Em canções como “My Gap Feels Weird”, “Rosemarie” e 
“Digging for Something”, McCaughan pergunta: “Como 
podemos nos conectar com o nosso passado e mover 
adiante?”, Majesty Shredding oferece a resposta. Em 
“Everything at Once”, McCaughan canta sobre como nós 
nos identificamos com canções sobre nada em particular: 
“Nós fechamos os olhos e pensamos sobre o tipo de música 
que mais tem significado em nossas vidas, e percebemos 
que a estamos ouvindo neste exato momento.” 

 

 

 

 

 

 
“Em um mundo melhor, haveria menos trânsito e a molecada ouviria 

Superchunk em vez de Restart.” O Estado de São Paulo 
 

“Um dos mais prazerosos álbuns de rock já lançados.”  
The Guardian 

 
“Superchunk é mais cool que você.”  

Spin Magazine 
 

“Um álbum tão bom que quase não precisa de descrição.”  
Village Voice 

 
“Tão brilhante e revigorante e energizante como seus outros discos.”  

eMusic 
 

“Um excelente álbum que existe primordialmente para celebrar o prazer de 
se fazer barulho com ótimas melodias.”  

NME 
 

“Coloca o pedal no metal com abandono juvenil.”  
Time Out Chicago 

“…Majesty Shredding—simplesmente esplêndido.”  BBC Music 

“Em seu primeiro disco após nove anos de hiato, estes gigantes do indie-rock 
fazem um mix de seu início punk com a maturidade adquirida ao longo dos 

anos” Rolling Stone 
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álbum: Majesty Shredding 
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