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El projecte “Ludwig” podria ser, tan sols, el nou disc de Mazoni: deu noves 
cançons del músic empordanès, una nova baula en una trajectòria de 
tres lustres marcada per temes clàssics com “Eufòria”, “No tinc temps” o 
“A.I.L.O.D.I.U” que el converteixen en un dels noms referencials de la música 
en català del que portem de mil·lenni.

Però “Ludwig” va més enllà. L’inconformisme s’està revelant fa temps com 
una peça clau en l’ADN de Jaume Pla, i aquesta vegada la tombarella musical 
que es proposa és realment sorprenent. A més dels músics habituals de 
Mazoni, en aquest projecte suma a la banda el que podríem definir com un 
membre fantasma, arribat del més enllà. Ni més ni menys que Ludwig Van 
Beethoven.

I és que l’obra del compositor alemany esquitxa tot el nou projecte de Mazoni, 
introduint-se a cadascuna de les cançons a base de sàmplers i referències 
musicals diverses. Les noves cançons de Mazoni s’han construït a partir de 
fragments deconstruïts i reorganitzats de l’obra del mestre, que s’integra 
amb naturalitat en un nou context on governa la cançó i el joc musical esdevé 
a la vegada repte i aventura. 

Afinant més, Mazoni empra l’obra de Ludwig van Beethoven per extreure’n 
samples de diferents mides que serveixin com a llavor de cançons pròpies. 
Aquesta selecció acurada es basa sobretot en les sonates de piano, els 
quartets de corda i les sinfonies.

En el terreny musical, Jaume Pla compta de nou amb els músics habituals 
que l’han acompanyat des de sempre a Mazoni: Aleix Bou a la bateria i 
Miquel Sospedra al baix. El disc s’enregistra a Cardamomo Studios (la Bisbal 
d’Empordà), sota la producció d’Emili Bosch (B1N0). Jordi Mora s’ocupa 
de les mescles al seu estudi de Corçà. I finalment masteritza el disc Víctor 
Garcia a Ultramarinos (Sant Feliu de Guíxols), completant un recorregut 
musical i geogràfic que abasta tot el talent baix-empordanès.

Per tots aquests motius, el projecte “Ludwig” ha estat guardonat amb el III 
PREMI ESPAI TER que atorga l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i compta 
també amb el suport a la producció de La Marfà - Centre de Creació Musical 
(Girona). 

El disc es publicarà el 5 de novembre de 2021. Les primeres presentacions 
en viu tindran lloc el 31 d’octubre a l’Espai Ter (Torroella de Montgrí) i el 13 
de novembre a l’Auditori de Girona. 
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Ludwig

Zombies
No ho puc fer per tu
Aldarulls emocionals
Himne de l’alegria (andante)
És veritat perquè és bonic
On vull estar
T’estimes?
Pollastres sense cap
Davant la pantalla
Himne de l’alegria (presto con vespa)
No pateixis
Adéu

Una coproducció de:

Disc publicat amb el suport de:

Jaume Pla: veu, guitarres i sintetitzadors
Miquel Sospedra: baix
Aleix Bou: bateria

Emili Bosch: sintetitzadors i programacions
Produït per Emili Bosch
Mesclat per Jordi Mora
Masteritzat per Víctor García


