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No Tinc Nòvia debuten amb un disc d’èpica sentimental
En aquesta situació, i “amb il·lusió
però tocant de peus a terra”, van de-
cidir tirar endavant un projecte pro-
pi amb la col·laboració del produc-
tor i guitarrista Jordi Pegenaute.

Encara no havien triat un nom
per al grup quan van enllestir l’en-
registrament del disc Mil direccions
(Temps Record, 2012). “Mai no hem
sigut gaire bons triant noms”, reco-
neix Vives. Al final van escollir No
Tinc Nòvia. “No té més transcen-
dència, però ens feia gràcia la sigla
NTN”, explica Laborde.

Un resistent del 1714
La carta de presentació del disc va
ser el videoclip d’Un dia qualsevol de
setembre, un cançó sobre les pors
d’un jove que resisteix durant el set-

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. El baixista Micky La-
borde i el guitarrista Jordi Vives fa
més de vint anys que transiten per
camins musicals fora dels focus.
“Vaig estar vuit anys tocant amb
grups fent de mercenari per no per-
dre el feeling”, recorda Laborde, que
el 2009 va coincidir amb Vives a The
Cloudfields, una banda que va ser
“un desastre”. “Érem cinc músics
amb mentalitats molt diferents. No
ens enteníem en coses bàsiques”,
precisa Vives. Tanmateix, aquella
experiència sí que els va servir per
descobrir que tots dos eren músics
amb “una idiosincràsia similar”:
“Molt disciplinats, molt complidors
i molt treballadors”, diu Laborde.

ge a Barcelona del 1714. Tot i que
signen totes les peces a mitges, i que
el pop-rock domina la part musical,
l’àlbum té dos vessants. Vives asse-
gura que les seves lletres “expliquen
sentiments molt personals”, com
els que experimenta amb la seva fi-
lla Noa o els que l’han dut a reflexi-
onar sobre el 1714. “Les meves lle-
tres parlen de les meves ex. Canto
a dues exnòvies, però també a la ne-
cessitat de tirar endavant i ser po-
sitius”, diu Laborde, que admira
amb la mateixa intensitat la músi-
ca de Bach i l’èpica del disc Siame-
se dream dels Smashing Pumpkins.

El camí de No Tinc Nòvia tot just
comença. Avui defensaran Mil di-
reccions en format acústic al bar Mi-
lano de Barcelona, a les 20.30 h.e

Micky Laborde i Jordi Vives, No Tinc Nòvia, actuen
avui al Milano de Barcelona. LBAM
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L’Ajuntament de Barcelona ha de-
cidit arribar on no arriben les al-
tres administracions i fer una
aportació extraordinària de 15,3
milions en nou equipaments cultu-
rals els pròxims tres anys.

el conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, en els últims mesos –segons
fonts del departament de Cultura–
i batejada amb el nom de Fons de
Capitalitat Cultural. L’objectiu és
garantir que els equipaments pu-
guin mantenir el mateix pressupost
que el 2012 i ningú hagi de tancar
la paradeta. A canvi d’injectar més
recursos en els consorcis dels equi-
paments, però, el consistori vol as-
sumir més protagonisme en la seva
gestió.

L’Ajuntament passarà a tenir
una posició majoritària en els òr-
gans de govern de L’Auditori, el
Mercat de les Flors i el MACBA. A la
Fundació Tàpies, la Fundació Miró
i la Fundació Teatre Lliure, totes
privades, el consistori passa a ser
l’administració predominant.
Aquests canvis es traduiran els prò-
xims mesos en una modificació
d’estatuts dels diferents equipa-
ments. Només en tres equipaments
liderats per la Generalitat (el

MNAC, el Palau de la Música i el Li-
ceu), l’Ajuntament hi aportarà di-
ners per compensar en part la dràs-
tica disminució del ministeri. La
conselleria de Cultura seguirà lide-
rant la resta de centres nacionals (el
Museu d’Història de Catalunya, la
Filmoteca, la Biblioteca de Catalu-
nya, el TNC, etc.).

“Amb aquest fons podem mante-
nir la capitalitat cultural de Barcelo-
na i evitar un augment desmesurat

de les entrades en museus i teatres”,
va assegurar Ciurana. L’aportació
extraordinària ja ha salvat el Teatre
Lliure. El director del Lliure, Lluís
Pasqual, va anunciar al desembre un
ERO temporal que havia d’afectar
tota la plantilla i que comportava
tancar el teatre tres mesos. “Més
vinculació de l’Ajuntament implica-
rà també més projectes culturals de
ciutat”, va explicar Ciurana.

Diners de sota les pedres
Les retallades en la cultura s’han ac-
centuat els últims anys. Els dife-
rents equipaments culturals han in-
tentat sobreviure fent exercicis
d’imaginació i intentant augmentar
els recursos propis. Molts equipa-
ments han intentat treure diners de
sota les pedres: visites privades, vi-
sites adaptades, aliats internacio-
nals, concerts per a turistes... Els ge-
rents i directors es queixen perquè
tampoc hi ha eines per aconseguir
suport privat, perquè la nova llei de
mecenatge segueix bloquejada. Ex-
cepte la Sala Tallers del TNC, la res-
ta ha aconseguit, de moment, no
penjar el cartell de tancat.e

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Fa molts mesos que
els equipaments culturals viuen
una angoixa permanent. Les apor-
tacions públiques són cada vegada
més migrades, s’han anunciat
EROs, tancaments temporals i reta-
llades de programació. El Macba va
rebre al gener l’últim cop baix: la
subvenció del ministeri de Cultura
d’1,6 milions d’euros havia estat re-
vocada. El secretari d’estat de Cul-
tura, Josep Maria Lassalle, va jus-
tificar l’impagament amb l’argu-
ment que Catalunya no complia
amb el dèficit fiscal. L’Ajuntament
de Barcelona, però, ha tret diners de
sota les pedres. Ja ho va dir l’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, el 16
d’abril: allà on no volen o no poden
arribar les altres administracions,
hi arribarà l’Ajuntament de Barce-
lona. El consistori ha decidit fer una
aportació extraordinària de
6.427.000 euros respecte al que ha-
via pressupostat, inicialment, el ge-
ner del 2013 –un pressupost que
preveia retallades en la despesa cul-
tural–. L’esforç es mantindrà els se-
güents dos anys amb una injecció
total de 15,3 milions d’euros.

Ahir el regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume
Ciurana, va concretar com es repar-
tirà l’aportació extraordinària
anunciada per Trias, negociada amb

El Macba, que rebrà 4,2 milions del consistori per al 2013, va patir un greu contratemps
quan el ministeri va dir que no pagaria els 1,6 milions que devia. PERE TORDERA

Barcelona injecta
15,3 milions d’euros

a la cultura en 3 anys
L’Ajuntament assumirà més protagonisme

en la gestió dels equipaments nacionals

2012 2013
Ajuntament Generalitat Ministeri Ajuntament Generalitat Ministeri

MACBA

MNAC

AUDITORI

MERCAT DE LES FLORS

TEATRE LLIURE

LICEU

3.683.812 2.847.395 1.640.000

2.592.480 4.550.700 3.196.750

7.503.998 5.379.49 0,000

1.340.000 1.211.000 726.000

2.690.000 2.108.494 750.000

2.743.181 8.013.230 9.790.470

4.287.000 2.847.395 1.036.000

2.203.608 4.910.000 2.017.890

8.191.694 4.691.753 0,000

2.004.000 1.056.194 363.000

3.223.000 2.216.324 562.500

2.573.104 8.480.970 6.533.140

Les aportacions públiques previstes per als equipaments culturals

Equilibri
Amb aquest
ajut els centres
mantindran els
pressupostos
del 2012

PALAU DE LA MÚSICA 537.882 1.171.352 381.020 457.200 1.021.610 190.510


