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En l’actual context de dràstica re-
ducció dels pressupostos públics
destinats a finançar la cultura, el
finançament privat es presenta
com una alternativa necessària.
Més enllà de l’aprovació d’unano-
va llei de Mecenatge, s’apunten
noves vies, en un context de rede-
finició de les relacions art-empre-
sa.Així hohan recollit sengles jor-
nades sobre mecenatge i patroci-
ni celebrades recentment aBarce-
lona.

El context
D’acord amb els pressupostos ge-
nerals de l’Estat per al 2013, les
transferències del Ministeri de
Cultura a comunitats autònomes,
ajuntaments i institucions cultu-
rals que finança directament
s’hauran reduït en 175 milions
d’euros des del 2011, és a dir, en
un 42%. Si ens fixem en Barcelo-

na, el conjunt de les subvencions
nominatives, que rebien del Mi-
nisteri algunsels equipaments cul-
turals de referència, entre ells
MNAC, Macba, Liceu o el Lliure,
s’han reduït pràcticament a la
meitat endos anys.Davant aques-
ta situació que es diria de fallida

tècnica si no real, el ministeri ar-
gumenta que està implementant
un canvi de model que pretén re-
duir almínim les subvencions no-
minatives i substituir-les per sub-
vencions concursals. Mentres-
tant, i d’acordamb les sevespròpi-
es dades, el pressupost deCultura

de la Generalitat s’ha reduït un
13% entre el 2010 i el 2012, i el de
l’Ajuntament un 16% en elmateix
període. Més enllà de les xifres,
concretesperò, almenys les dena-
turalesapressupostària, làbils, i te-
nint en compte el que veiem quo-
tidianament (descens d’activitat,
tancaments, etcètera), sembla
clar que pinten bastos al terreny
del finançament públic de la cul-
tura. La reflexió sobre quin mo-
del cultural volem (alguns diran
de manera malintencionada per
evitar tot debat, podem perme-
tre’ns) és imprescindible. Men-
trestant, el mecenatge i, en gene-
ral, la participació privada en el
sosteniment i difusió pública de
la cultura es presenten com alter-
nativa necessària.

Mecenatge
Però el volum del mecenatge es-
panyol és encara baix si es compa-

ra amb el d’altres països del nos-
tre entorn. El que anomenem cul-
tura tenia un paper residual en la
societat espanyola dels segles
XIX i XX, que s’ha traduït en una
escassa iniciativa privada en
aquest terreny fins fa poques dè-
cades. D’altra banda, hi ha acord
entre els diferents agents impli-
cats –artistes, empresaris, col·lec-
cionistes d’art, etcètera– en què
l’actual marc legislatiu espanyol
és obsolet i no estimula la iniciati-
va privada. Amb unes deduccions
del 25 i el 35%del valor de la dona-
ció per a persones i empreses res-
pectivament, els beneficis fiscals
que preveu la llei espanyola en vi-
gor estan lluny dels que apliquen
altres països del nostre entorn: 66
i 60% a França, 70% a la Gran
Bretanya. La nova llei de Mece-
natge sembla que veurà la llum a
finals del 2013, encara que les de-
duccions no assoliran el 70%
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El finançament de la cultura ja no tornarà a ser com era. La crisi
ha posat fi, o si més no ha qüestionat, el sistema d’ajuts públics sobre el
qual es basava una part important de la producció i la gestió cultural. Les
noves circumstàncies obliguen a mirar cap endavant; fixar-se en models
per incentivar el patrocini privat, com el francès; explorar noves fórmules
de vincle entre l’empresa i el món de la creació, i valorar estratègies com la
coproducció o el ‘crowdfunding’

anunciat inicialment pel govern,
segons reconeix Faustino Díaz,
subdirector general de Promoció
de les IndústriesCulturals i elMe-
cenatge.
Mentrestant, els professionals

del sector assenyalen França com
l’exemple a seguir, i això per “una
actitud que vamoltmés enllà dels
beneficis fiscals al mecenatge i
que no és altra que el reconeixe-
ment i protecció que atorga a la
cultura”, comentaMercedes Bas-
so, directora de la fundació Art i
Mecenatge i ponent al seminari
Col.leccions públiques gràcies a es-
forç privat celebrat el novembre
passat al Museu Picasso. Aquesta
actitud cap a la cultura al país veí
es tradueix en una llei que con-
templa aspectes tan importants
com la formació dels professio-
nals quehaurande captar i gestio-
nar els recursos privats i promou
la internacionalització de la cultu-

ra francesa. Basso insisteix que
“la fiscalitat incentiva (o no) les
donacions i és unamanera dema-
terialitzar el reconeixement que
la societat atorga al mecenatge,
però cal abandonar la idea que el
mecenes actua per pagar menys
impostos o obtenir un rèdit con-
cret. Això, en tot cas, es diu patro-
cini i és una altra cosa. El mece-
nes actua perquè estima el projec-
te en el qual s’implica. Hi ha un
vincle emocional pel mig”.

Nou paradigma
Però és que fins i tot les empreses
reclamen per a si un paper dife-
rent imés actiu que el del patroci-
nador tradicional. “Les empreses
ja no fan patrocini. Ara es conver-
teixen en actors de la cultura”,
diu Cristina Salvadó, directora de
l’agència de comunicació aPorta-
da, organitzadora de la jornada
Culthunting.Day que es va cele-

brar el 23 de novembre al centre
Arts SantaMònica i que va reunir
a una trentena d’artistes i altres
professionals de l’àmbit empre-
sarial entorn de la següent idea: la
cultura com a motor d’innovació
en l’empresa. “Abans els artistes
es dirigien a una empresa i li
deien: ‘tenim aquest projecte tan
interessant i necessitem diners
per portar-lo endavant’. Les
empreses teniendiners i l’hi dona-
ven a canvi d’un retorn en termes
d’imatge. I normalment allà
acabava tota col·laboració”. L’ar-
tista no volia cap ingerència em-
presarial i l’empresa no creia que
l’artista pogués aportar-li res més
que una pàtina de cultura a la se-
va imatge demarca.Ara es produ-
eix un “canvi de paradigma. Per-
què l’empresa necessita creativi-
tat i un relat corporatiu i els artis-
tes necessiten fons privats quan
els públics escassegen. Així és

que es tracta de crear sinergies”.

‘Partnership’, plataformes
i espais propis
El nou paper de les empreses en
la cultura es tradueix en termes
com partnership i en la creació o
adquisició d’espais i plataformes
propis des d’on impulsar esdeve-
niments. Exemples de tot això els
proporcionen empreses comMo-
ritz. L’empresa cerveseraha refor-
mat la seva antiga fàbrica i l’ha
convertit en un centre de lleure,
gastronomia i cultura en el qual
acull i promou regularment esde-
veniments com el ModaFad, el
Barcelona Poesia o el festival
Campi qui Booguie. I és que avui
les empreses saben que una de les
maneres més eficaces d’accedir i
conèixer el seu públic és a través
de la cultura. Altres empreses,
com la companyia d’assegurances
mèdica DKW, incorporen l’art >

A les imatges,
d’esquerra a dreta,
festa musical a les
botigues de discos
Paradiso i Luchador
Records, a Barcelo-
na, patrocinada
per una marca de
vambes; pastana-
gues a tall d’entra-
des per eludir la
pujada de l’IVA al
teatre de Bescanó;
protestes al Gran
Teatre del Liceu per
les retallades sofer-
tes en el pressu-
post
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