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Artista busca
empresa

(i viceversa)

El patrocini i la publicitat formen
part del passat. Els empresaris
busquen idees genials i, a canvi,
ofereixen recursos. Els artistes de-
fensen que una experiència cultu-
ral val més que un eslògan.

suscitar la marca cervesera van te-
nir clar que Moritz havia de ser un
agent cultural més. “És el màrque-
ting postmodern, les marques són
el que fan, no el que diuen que fan”,
explica el director general de Mo-
ritz, Albert Castellón. Van rehabili-
tar la Fàbrica Moritz perquè fos
una plataforma cultural, van con-
vertir-se en socis d’institucions
com el Macba, l’Arts Santa Mònica
i el FAD i es van aliar amb el Festi-
val de Sitges. L’objectiu és que Mo-
ritz, explica Castellón, s’identifiqui
amb una cultura urbana, transgres-
sora, catalana i barcelonina.

La multinacional nord-america-
na Coty Astor, que elabora perfums
tan coneguts com el de Calvin Klein
i Adidas i cosmètics, utilitza la cul-
tura en clau interna. A través d’una
enquesta i amb la col·laboració d’un
equip d’antropòlegs van identificar
quines aficions culturals tenien els
seus treballadors. Amb els resultats
han creat un club de cultura i estan
a punt d’acabar un jingle, composat
i interpretat pels treballadors.

Estimular amb el cant harmònic
DKV és una empresa d’asseguran-
ces especialitzada en la salut. El seu
conseller delegat, Josep Santacreu,
assegura que han fet una aposta cla-
ra d’aliances amb la cultura: “No es
tracta de col·locar el nostre nom a la
paret sinó de ser part implicada i de
viure experiències artístiques”, as-
segura. “La cultura aporta innova-
ció i creativitat i és estimulant”, afe-
geix. Un dels projectes dels quals
més s’enorgulleix és el de l’Hospital
Marina Salud de Dénia. Els artistes
han omplert les parets d’objectes
d’art, es fan tallers amb els pacients
i s’han fet murals a pediatria.

Els artistes s’han posat les piles.
Al Culthunting Day es van presen-
tar una vintena de projectes adre-
çats a captivar els directius. Cada ar-
tista tenia tres minuts per enlluer-
nar. El grup de cambra MuOM pro-
posava submergir els treballadors
durant dos o més dies en el món del
cant harmònic per estimular la part
no racional del cervell. La Escoce-
sa Centre de Creació tenia com a
projecte regenerar àrees comercials
mig abandonades pel tancament de
comerços, mostrant obres d’art als
aparadors. La periodista Bibiana
Ballbè promocionava el B World, un
espai de trobada de creadors, artis-
tes i prescriptors. I Producciones
ASV tenia com a esquer el Visual
Touch, la projecció en façanes o
qualsevol tipus de superfície de ví-
deos promocionals. Són idees per
sobreviure en un món en crisi.e

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Què pot aportar la Fu-
ra dels Baus al totpoderós Barça? I a
l’inrevés: què pot fer l’entitat blau-
grana per la cultura? Ho parlen ca-
ra a cara el vicepresident de l’entitat
barcelonista Carles Vilarrubí i el di-
rector artístic de la Fura dels Baus,
Àlex Ollé. Aquest últim proposa que
cada soci aporti un euro per organit-
zar projectes culturals, que les 1.800
penyes que hi ha arreu del món fa-
cin performances urbanes i que es
projectin a l’estadi, i idea uns nous
premis culturals, els Barçaart. Al fi-
nal de la conversa hi ha un compro-
mís: Vilarrubí diu que si el Barça ar-
riba a la final de Wembley llogarà
una sala a la Tate de Modern de
Londres i organitzarà una jornada
de cultura catalana amb la Fura, el
ballarí Cesc Gelabert i el Teatre Na-
cional de Catalunya. Al vicepresi-
dent del Barça també l’ha seduït la
idea de les performances.

La trobada entre Ollé i Vilarrubí
l’ha propiciat l’agència de comuni-
cació aPortada, organitzadora de
Culthunting Day, una jornada amb
diàlegs, taules rodones, pitchings
(presentacions breus) i conferèn-
cies que persegueix un objectiu:
l’aliança entre empreses i artistes.
“La cultura necessita reinventar-
se i trobar altres recursos i l’em-
presa necessita desesperadament
més innovació i creativitat”, expli-
ca la directora d’aPortada, Cristina
Salvador. “No n’hi ha prou expli-
cant qui ets i com ets, has de fer un
pas més, la cultura és comunicació
i és contingut”, afegeix.

El màrqueting postmodern
El ballarí Cesc Gelabert diu que es-
tà més que orgullós d’una de les úni-
ques experiències que ha tingut tre-
ballant per a un gran client, Hermès.
El ballarí ara es proposa seduir Rosa
Tous, la directora de relacions insti-
tucionals de l’empresa de joies. Li
ofereix coreografies com a promoció
d’una col·lecció, l’ajuda dels balla-
rins per crear noves joies i classes so-
bre els enigmes de la dansa. “Fins i
tot Messi podria aprendre de la dan-
sa”, assegura Gelabert sense deixar
de somriure. Tous agafa ales: “La
dansa és un llenguatge que ens per-
met arribar a tothom –treballem en
42 països– i a nosaltres ens agrada
molt experimentar”, assegura.

És època de vaques magres. Les
administracions públiques retallen
uns pressupostos culturals històri-
cament exigus, ha augmentat l’IVA
i la nova llei de mecenatge fa anys
que s’anuncia però no arriba mai.
Als artistes no els queda més alter-
nativa que buscar nous aliats. I els
empresaris són conscients que ja no
n’hi ha prou colpejant insistent-
ment el cap dels consumidors amb
una allau de missatges i eslògans.
L’empresa també mira la cultura
com a eina de comunicació interna
i estímul per als treballadors.

Quan el 2004 els hereus de l’al-
sacià Louis Moritz van decidir res-

El món cultural ofereix idees
i experiències sensorials a

canvi de recursos

ALIANCES CULTURALS

Rosa Tous
DIRECTORA DE RELACIONS INSTITUCIONALS DE TOUS

Empresaris sense prejudicis

“Hem de pensar fórmules noves
que vagin més enllà dels patroci-
nis i no hem de tenir por”, afirma
convençuda Rosa Tous. La direc-
tiva de la popular marca de joies
assegura que és hora de treure’s
de sobre els prejudicis: “L’empre-
sari necessita idees i l’artista mit-
jans per fer realitat les seves ide-
es”, argumenta.

Josep Santacreu
CONSELLER DELEGAT DE DKV

“Des del 2004 tenim projectes vin-
culats a la cultura, creiem que l’art
ajuda a millorar la qualitat de vida
i la salut dels nostres treballadors.
Els resultats així ens ho confir-
men”, assegura Josep Santacreu.
“Si volem ser competitius, necessi-
tem innovació i que els nostres
equips treballin en un entorn cre-
atiu i estimulant”, afegeix.

Estíbaliz Vicente
COMUNICACIÓ INTERNA DE COTY ASTOR

La multinacional Coty Astor ha
investigat el perfil cultural dels
seus treballadors i els ha animat a
crear, entre altres coses, un club
de cultura i el seu propi jingle:
“Amb aquesta iniciativa s’ha tren-
cat la barrera que hi havia entre
els treballadors de l’oficina i els de
la planta de producció”, assegura
Estíbaliz Vicente.

LA CULTURA TAMBÉ FA MARCA
Els artistes ja no només pensen en el públic a l’hora de crear.

Fer productes destinats a les empreses privades pot ser una bona
fórmula de finançament. GETTY IMAGES


