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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.
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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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