
Política i cultura

Una llei sense consciència?
PEIO H. RIAÑO

Abril del 2012. Sala de comparei-
xencesde l’extintMinisteri deCul-
tura. La figura del secretari d’Estat
de Cultura, JoséMaría Lassalle, es
retalla sobre el blau del fons. “El
model de les arts sustentades per
les administracions públiques ha
d’avançar cap a un ambmés impli-
cació de la societat civil. La transi-
ció no serà fàcil”. En la seva prime-
ra presentació de pressupostos
anuncia la retallada del 15,1%, el fi-
nal del model públic i la reforma
de la llei de Mecenatge per abans
d’aquell estiu. Al juliol torna a reti-
rar 20milionsmés de la partida de
la seva secretaria.
Passen els mesos. Novembre.

Auditori principal del Museu Rei-
na Sofía. El lloc és atapeït de ges-
tors que van al tercer fòrum d’In-
dústriesCulturals organitzat per la
Fundación Santillana i la Fundaci-
ónAlternativas, centrat en el finan-

çament de la cultura. Enrere ha
quedat l’estiu, la tardor i som a les
portes de l’hivern. De l’avant-
projecte de llei de Mecenatge
l’únic que se sap és que Hisenda
no està disposada a incrementar
les exempcions fiscals a qui inver-
teixi en la societat.
L’ambient a la sala és molt ca-

lent. Es parla d’enfonsament i d’as-
fíxia. De la primera taula rodona
surten els titulars més forts: “La
llei deMecenatge no la veurem en
aquesta legislatura”; “les retallades
en Cultura s’han fet demanera ne-
fasta, sense un pla;” “som el sector
que destrueix ocupació més ràpi-
dament”; “el ministre de Cultura
parla d’Hisenda i el d’Hisenda

d’impostos”. Són les perles de Pe-
dro Pérez, el president de la Fe-
deració d’Associacions de Pro-
ductors Audiovisuals d’Espanya
(Fapae). Però no és l’únic que cal-
deja la platea.
Enrique Bustamante, catedràtic

decomunicació audiovisual i publi-
citat de la Universitat Compluten-

se, apunta que “això és l’agonia de
la cultura”, que “no tenim llei de
finançament i s’ha tancat el model
de les subvencions”, que som en
un país on “no es dóna suport a la
cultura, a l’educació ni a la investi-
gació”. Manuel Guerrero també
comparteix mesa i indignació, és
responsable de l’àmbit d’Arts a
Arts Santa Mònica i resumeix el

panorama: “Terrible. Si el Govern
vol carregar-se la cultura va pel
bon camí”.
L’últimaparticipar-hi és Fausti-

noDíazFortuny, subdirector gene-
raldePromociód’IndústriesCultu-
rals i de Fundacions i Mecenatge
de la Secretaria d’Estat de Cultura,
que s’ha empassat les ferotges críti-
ques. Arrenca amb una advertèn-
cia: “La cultura popular gratuïta és
una cosa que tampoc no tornarà”, i
assegura que els “directors de les
institucions culturals no estan sent
transparents en les seves tasques
perquè no diuen com inverteixen
els diners públics”. Gasolina per al
públic.
La nova taula rodona subratlla

que la llei deMecenatge no és sufi-
cient enuna comunitat com l’espa-
nyola, perquè el veritable repte és
crear les eines perquè la societat
prioritzi la cultura en els seus inte-
ressos. La norma ha de ser una llei
de consciència social. No es pot
subscriure a l’àmbit econòmic, per-
què serà limitat i insatisfactori.
“Si no hi ha un canvi d’actitud

estarem en les mateixes”, reconei-
xia Eduardo Lazcano, mànager de
Pernod Ricard, a les jornades
Pública 12. Allà també hi va haver
Colin Tweedy, director executiu
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com a element d’identitat
corporativa.
El nou paradigma requereix

vèncer prejudicis per les dues
parts. Als artistes els exigeix
abandonar la idea que finançar-
se privadament significa prosti-
tuir-se. Quant a l’empresa, ha de
superar un lloc comú no menys
important: comprendre que
l’art, la cultura, no és simple ele-
ment decoratiu i que de fet pot
tenir una incidència decisiva en
la redefinició de la cultura em-
presarial de la que tan mancats

estem. Ho exposa amb claredat
Pedro de Cos, de Plonk! Estudi,
quan pregunta: què podrien
aprendre les empreses de lesmi-
croorganitzacions artístiques?
Aspectes tan necessaris com “la
capacitat de convertir l’error en
un actiu, com guanyar en horit-
zontalitat i en transversalitat o
com fer que l’R+D+i recorri tota
l’empresa i no es quedi tancada
en un departament”. El ballarí i
coreògrafCescGelabert corrobo-
ra la idea: “Els artistes som ex-
perts en treball enequip, endisci-

plina conjugada amb flexibilitat i
creativitat”. I afegeix: “La finali-
tat de les empreses no pot ser
únicament el lucre. Això portarà
a la seva pròpia destrucció. L’es-
tem vivint amb l’actual crisi”.

‘Crowdfundig’
Qualsevol creador independent
del nostre país i qualsevol amant
de la culturaunamica inquiet co-
neix Verkami, la principal plata-
forma espanyola de crowdfun-
ding o micromecenatge. El
crowdfunding és una manera di-

recta de finançar projectes amb
la suma d’aportacions individu-
als. El creador independent que
cerca finançament penja el seu
projecte al web de la plataforma
i el seupúblic, convertit enmece-
nes, rep recompenses (en forma
d’entrades, edicions limitades,
accés a descàrregues… ) a canvi
de les aportacions que realitza.
Elmicromecenatge és una via de
finançament vinculat pernatura-
lesa a l’entorn digital. De mo-
ment, es tracta engeneral depro-
jectes de baix pressupost i auto-

És preferible una llei de transparència a una llei
de mecenatge: per invertir en una institució
cal saber en què es fan servir els fons
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Al país de la picaresca, sem-
bla que s’estigui esperant la
llei de mecenatge per aprofi-
tar una forma més o menys
camuflada de desviar impos-
tos. I, tanmateix, el mecenat-
ge és una forma de respon-
sabilitat social i de generosi-
tat, una manera de contribu-
ir a la realització de projec-
tes en els quals es cregui i
de comprometre’s activa-
ment en la cultura. Fa tot
just un mes em van trucar
unes estudiants università-
ries que estaven preparant
un programa d’UPFRàdio.
Aquell dia es tornava a par-
lar de la llei de mecenatge,
el més flagrant incompli-
ment del Govern del PP en
matèria cultural. Les seves
preguntes em van deixar
estupefacte: “La llei del
mecenatge, suposa una pri-
vatització de les instituci-
ons culturals? Beneficiarà
els més poderosos econòmi-
cament?”. Que algú una
mica documentat fos capaç
de dir tants disbarats en tan
poc temps era mostra que,
sobre el mecenatge, pesen
equívocs descomunals.
El primer, que el mece-

natge, en essència generós i
filantròpic, no és el patroci-
ni, encara que tots dos ha-
gin de ser no només reco-
neguts sinó estimulats per
llei, tal com recomanen les
principals institucions pú-
bliques supranacionals
(Unesco, Consell d’Europa,
Comunitat Europea...). El
seu foment té a veure amb
el que actualment es deno-
mina responsabilitat social
corporativa i, per tant, amb
la posada en marxa de re-
cursos estratègics de les
empreses, però també, per
descomptat, amb les diver-
ses modalitats del compro-
mís individual al microfun-
ding, que permeten als parti-
culars participar en projec-
tes que, sense la intervenció
i el suport de molts, mai no
s’haurien pogut materialit-
zar. La iniciativa privada és
decisiva.
La crisi pot destruir insti-

tucions culturals que ha
costat dècades posar en
marxa. Ara, només una llei
de mecenatge que reco-
negui la generositat i el
compromís cultural pot
aturar un procés de conse-
qüències catastròfiques.
Esperem que la llei no arri-
bi massa tard.

XAVIER ANTICH

d’Arts & Business, que confirma
que els diners no ho són tot, però
ajuden. Es coneix al mil·límetre la
llei britànica de suport als que do-
nen suport a la cultura. Per co-
mençar, l’exempció és del cent per
cent. Tot l’aportat és també el que
s’estalvien. I també es premia la
institució que recapti més diners
privats.
A l’auditori del Reina Sofía,

abans de l’actuació del secretari

d’Estat de Cultura, parla Javier
Martín, molt bel·ligerant. És el di-
rector executiu de la Fundación
Compromiso Empresarial. Dema-
naprioritat per al bon govern: l’im-
portant no és captar fons, sinó cap-
tar fons perquè la institució com-
pleixi amb la seva missió. Mentre
altresparticipants es perden enba-
talles menors demanant més reco-
neixement per a la figura del do-
nant, Javier Martín va al gra: és

preferible una llei de transparèn-
cia a una llei demecenatge, perquè
si es vol que la societat inverteixi
en una institució ha de saber en
què es fan servir els seus fons. “És
un problema de credibilitat, no
econòmic”.
La intervenció més esperada de

la jornada, JoséMaría Lassalle, se-
cretari d’Estat de Cultura, justifica
que la política cultural que s’ha
mantingutdurant aquestes tres dè-
cades democràtiques “ha generat
una dependència insostenible”,
que té una “ineficient planificació”
i no té “visió estratègica”. Primers
rumorsdesde laplatea, que contra-
diuen les paraules del secretari.
Lassalle exigeix el canvi de para-
digma, però amb una condició:
“Depenem de la consolidació fis-
cal”. Altre cop som a la casella de
sortida. El pati de butaques li de-
mana a crits una data per a la llei.
Ell respon als professionals que el
mecenatge suposa “la fallida del
monopoli que té l’Estat sobre la po-
lítica cultural i amb això el control
dels governants sobre les arts” i el
que més enalteix els participants:
“És una lluita lenta que implica un
canvi de cosmovisió”. Ells estan
preparats per al que sigui. Però
que sigui de seguida. |

gestionats, però sembla indiscuti-
ble que serà una pràctica en aug-
ment i una tendència cultural
que no pot obviar-se.

Coproducció
Una altra manera de finançar
projectes a través de la suma de
moltes aportacions és la copro-
ducció, que en els últims temps
sembla ser una de les alternati-
ves a l’escassetat de recursos pú-
blics, i privats, en els àmbits de
les arts escèniques i en el cine-
ma. La coproducció fa de la ne-

cessitat virtut: ofereix la possibi-
litat de tirar endavant producci-
ons al cost de les quals les compa-
nyiesnopodrien fer front en soli-
tari i permet rendibilitzar més
els espectacles o les pel·lícules
en assegurar-los un recorregut
més important. La coproducció
amb companyies estrangeres fa-
cilita a més l’estrena i explotació
internacional de la producció.
No obstant això, les retallades
creixents i la modificació en les
condicions dels ajuts públics (vi-
tals fins ara per al funcionament

denombrosos teatres, companyi-
es i productores cinematogràfi-
ques independents) és tal que en
els últims temps, més que a un
augment de coproduccions, s’as-
sisteix directament a una dràsti-
ca reducció de les produccions i
“a la fallida d’un determinat mo-
del de negoci i determinatmodel
de cultura”, enparaules del pres-
tigiós productor cinematogràfic
independent Luis Miñarro.
El futur està obert. Les alterna-

tives són al carrer. La reflexió és
necessària. |

Mecenatge i
generositat

El secretari d’Estat
de Cultura, José
María Lassalle,
al seu despatx
EMILIA GUTIÉRREZ

D’esquerra a
dreta, jornada
‘CultHunting.
Day’ a Arts
Santa Mònica;
la reformada
fàbrica Moritz a
Barcelona, espai
promogut per
l’empresa
cervesera com
a punt de
trobada cultural;
i els treballadors
del Macba
s’interroguen
pel futur davant
un horitzó de
retallades
econòmiques per
al museu
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