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J ohn Williams, el ben redesco-
bert autor de l’imprescindible 
August (Edicions 62), es va es-

forçar a incloure la cultura entre les 
fibres fonamentals de la Roma im-
perial ideada per Octavi August. Les 
dues tradicionals eren el poble i el 
Senat, a les quals es va afegir l’Exèr-
cit, o els exèrcits, en les guerres ci-
vils que van tenir lloc al segle I abans 
de la nostra era. La novetat introdu-
ïda per Juli Cèsar consistia en una li-
mitació molt severa del poder del 
Senat, és a dir de les famílies patríci-
es tradicionals, els rics de veritat. 
L’instrument coactiu, l’Exèrcit. El 
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beneficiari efectiu, no únicament 
nominal, el poble. La monarquia 
militar populista insaturada per 
Juli Cèsar va ser perfeccionada pel 
seu nebot Octavi, el gran August, 
amb la incorporació de la cultura, 
fins aleshores un cos relativament 
estrany, com a component bàsic de 
l’Estat, creadora de valors, difusora 
d’unes concepcions de la societat i 
el món compartides en bona part 
tant per l’emperador com pels poe-
tes, amb Virgili i Horaci al capdavant. 
L’invent, més o menys importat de 
Grècia, va durar cinc segles.
 A diferència de l’Espanya de ma-

triu castellana, on el poder i la socie-
tat, no ens enganyem, han estat reti-
cents a la cultura des de la Contrare-
forma i fins als Goya d’abans-d’ahir, 
la Catalunya moderna compta amb 
la cultura entre les seves quatre fi-
bres essencials, que són: societat 
o poble, economia com a resultat 
d’un esforç constant, classes diri-
gents i cultura.

 Des de la Renaixença fins a la 
transició, la cultura va ocupar un 
lloc preeminent, per descomptat 
que autònom. Després es va fer sub-
sidiària de la política i, a força de 
concentrar-se en la gestió l’empre-
sa, va tendir a preocupar-se cada ve-
gada més de les seves parcel·les i a 
distanciar-se de la societat de la qual 
emanava.
 Sempre amb la complaença dels 
polítics i l’ajuda dels mitjans, cap 
dels quals vol gaire competència  
a l’hora d’establir mirades sobre la 
realitat.
 Per això patim. ¿Corregim? H

Societat, economia, 
cultura i classes 
dirigents són els  
pilars de Catalunya

Home orquestra il·luminat
3 El folk únic i hipnòtic d’Esperit! recala aquesta nit a la Sala Beckett

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

E
n acció, és veure per creure. 
Mau Boada (Sant Celoni, 
1981) és un nòmada amb el 
sarró sempre carregat d’ide-

es i instruments. La intuïció i els seus 
impulsos creatius són les seves infal-
libles brúixoles. Per a l’acústic d’EL 
PERIÓDICO decideix rescatar un te-
ma que a penes toca, Dollar Bill. «Una 
lletra que em va sortir una nit a casa, 
tot sol. I que he volgut recuperar per-
què té una connexió amb el que passa 
al món, amb els diners movent les de-
cisions que es prenen a tots els nivells. 
La cançó parla d’això, encara que no 
parla de res», riu el músic i cantautor, 
que en solitari respon al nom d’Espe-
rit! Aquesta nit actua a la Sala Beckett, 
dins del cicle Els dimarts em sentiràs.
 «Aquest tipus de concerts en tea-
tres els percebo com una cosa molt 
íntima. M’ofereixen una oportuni-
tat molt bona a l’hora d’expressar-
me. Podré fer les coses més silencio-
ses, més subtils –explica–. De fet, vaig 
començar amb la guitarra espanyola, 
però em vaig dedicar a afegir-hi bate-
ria, guitarra elèctrica…, a utilitzar el 
poder del volum i del so que m’ajuda-
ven a posar la gent a ballar, i vaig dei-
xar de banda aquesta altra versió de 
mi, sense que em deixés d’agradar, 
¿eh?».
 Avança que presentarà «coses no-
ves» que ha «estat experimentant». 
Boada acostuma a recórrer a l’espon-
taneïtat. «Moltes vegades ho prepa-
ro sobre la marxa o molt poc abans. 
I, si em ve de gust, a la Beckett prova-
ré algunes construccions de so que 
en directe encara no he fet. No tenen 
ni nom ni cognom, són capes, pro-
ves, sons, ritmes gravats en una cas-
set…». El seu full promocional el des-
criu com «un home orquestra amb 
cançons de bressol al·lucinògenes, 
folk tripós, sons tel·lúrics, sorolls i es-
capades al circ». De fet va estar cinc 
anys enrolat en dues companyies 
circenses. «Bé, jo només intento ser 
el més pur que puc. Però quina pas-
sada d’elogi, ¿no?».
 Amb 31 anys, Boada té molt, mol-

tíssim recorregut fet. Amb tan sols 11 
anys va muntar un grup amb Joan Co-
lomo. Als 13 va gravar la seva primera 
maqueta. «I aquí segueixo, buscant», 
sospira. Ha deixat el seu reconeixible 
segell en més d’una vintena de dis-
cos. Ha passejat el seu desprejudici-
at i hipnòtic projecte per escenaris 
com el Sónar i l’Optimus del Primave-
ra Sound. I amb 20 anys se’n va anar 
de gira per l’Amèrica del Nord. «Vam 
contactar amb un segell discogràfic 
i vam anar a Los Angeles a gravar un 

senzill. Va ser una experiència que 
em va girar el cap. Sortir de casa, tra-
vessar l’oceà, descobrir món. Quan 
vam gravar va venir el propietari de 
la discogràfica, li va agradar i va dir: 
vull muntar-vos una gira aquí. Una 
cosa que ni en somnis, vaja».
 
SORPRENENT MATERIAL / Després de 
descol·locar el personal amb Endavant 
continu (Bankrobber, 2011), un expe-
riment electroacústic amb 17 peces 
que inclouen des de càntics tribals 
fins a repetitius loops, va tornar a la 
càrrega amb Elèctric mustela, presen-
tant-lo en una edició limitada de 50 
samarretes amb descàrrega digital 
del disc (també disponible a iTunes 
i Spotify). Ara Boada amenaça amb 
més material sorprenent a la recam-
bra. «Jo segueixo recopilant materi-
al, gravant… Compto amb un gran es-
toc: calaixos plens de cintes, bobines, 

arxius a l’ordinador. Així que m’agra-
daria treure un doble o triple treball: 
cançons de ritmes, cançons del món, 
cançons amb ukelele. Hi ha moltes 
opcions», adverteix el component de 
Les Aus.
 Per cert, aquest altre grup que 
va muntar amb Arnau Sala es tro-
ba, diu, en hibernació. «Me l’imagi-
no com un ou que ja s’està movent 
per dins. Tenim moltes gravacions 
a mitges, però com que vaig comen-
çar amb el meu projecte en solitari 
d’Esperit! i ell també està en altres 
aventures… Però Les Aus sempre ha 
estat molt així. I hi ha moltes ganes 
de tornar». Qualsevol vol que em-
prengui Boada su-
posa un repte per a 
ell. I per a l’oient. H

CICLE ‘ELS DIMARTS EM SENTIRÀS’

33 Mau Boada, després de gravar l’acústic a EL PERIÓDICO.

ELISENDA PONS

Vegeu el vídeo de l’acús-
tic de ‘Dollar Bill’ amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

«Aquest tipus de 
concerts en teatres  
els percebo com una 
cosa molt íntima», 
explica Mau Boada

FESTIVAL DE GUITARRA

Paco de Lucía 
actuarà el 16  
de juny a BCN
El mestre de les sis cordes posa-
rà la guinda al Festival de Gui-
tarra de Barcelona. Paco de Lu-
cía actuarà el 16 de juny a l’Au-
ditori Fòrum - CCIB. Les entrades 
es posaran a la venda demà a 
www.theproject.es i Ticketmas-
ter. El tocaor, una figura indis-
cutible del flamenc que va con-
tribuir a renovar el gènere, té 
prevista una altra actuació a 
Catalunya: el 7 d’agost, al Festi-
val de Peralada.

CANVI DE SEU

La Beckett 
porta l’Obrador 
al Poblenou
El tinent d’alcalde de Cultura, 
Jaume Ciurana, i el director de la 
Beckett, Toni Casares, van anun-
ciar ahir el trasllat de l’Obrador  
al Poblenou. L’ajuntament apor-
tarà 325.000 euros per adequar 
part de l’edifici de la cooperati-
va Pau i Justícia per al laborato-
ri de formació de la Beckett, que 
estalviarà despeses de lloguer. El 
projecte global de la nova seu es-
tà paralitzat per la crisi.

ART I MECENATGE

La Caixa premia 
Eva Lootz i 
Elvira González
La Fundació Art i Mecenatge, im-
pulsada per La Caixa, va anunciar 
ahir que els guanyadors de la ter-
cera edició dels seus premis són 
l’artista Eva Lootz, la galerista 
Elvira González i la Fundació Juan 
March. Els guardons estan dotats 
amb una suma de 40.000 a 50.000 
euros. La Fundació Art i Mecenat-
ge busca estimular i divulgar el 
col·leccionisme i enriquir el patri-
moni artístic del país.


