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 La cultura busca petits mecenesNOU9 CULTURA EL 27

Al llarg dels darrers mesos, el nom-
bre de projectes culturals que han 
tirat endavant al Vallès Oriental grà-
cies al micromecenatge ofert per pla-

taformes com Verkami ha augmentat 
considerablement. La situació econò-
mica de regressió, especialment en el 
camp de la cultura, ha fet que músics, 

escriptors, promotors culturals, cine-
astes o entitats hagin optat per aquest 
sistema de finançament, que apel·la a 
la confiança dels consumidors. 
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Víctor Pàmies, a l’esquerra, en la presentació del segon llibre que va publicar amb Verkami, ‘En cap cap cap’

L’autor és Víctor Pàmies, un paremiòleg de Vallromanes

‘Amb cara i ulls’, primer llibre en 
català publicat gràcies a Verkami

Vallromanes

T.T.

El primer llibre en català 
publicat gràcies a Verkami 
ha estat Amb cara i ulls. 
Diccionari de dites i refranys 
sobre l’ull (2011), del pare-
miòleg Víctor Pàmies, veí 
de Vallromanes, conegut del 
promotor del portal. “Esta-
ven buscant projectes per 
dinamitzar la plataforma. 
I jo tenia un gran perfil a 
la xarxa però no tenia cap 
llibre publicat”, recorda 
Pàmies. En la seva campanya 
va demanar 4.000 euros des-
tinats a la confecció i edició 
del llibre, la distribució, i 
les comissions i taxes per 
dur el projecte a bon port. 
En 25 dies va aconseguir els 
diners, i al final la xifra es 

va situar en 4.800. “També 
vaig tenir més despeses per-
què vaig haver d’editar més 
llibres, però també em vaig 
poder permetre incremen-
tar la qualitat de la tinta, el 
paper i l’enquadernació, a 
més de poder donar un punt 
de llibre”. 

El tema va funcionar tan 
bé que va utilitzar el mateix 
sistema per publicar el segon 
llibre, En cap cap cap. Dites i 
refranys sobre el cap (2012), 
en què va superar també els 
4.000 euros que demanava. 
“El que faig sempre es comp-
tar el que em costaran els 
llibres dels mecenes, i en lloc 
d’encarregar només els seus, 
n’edito un miler. A partir 
d’aquí puc treure algun bene-
fici amb el mecenatge”. 

Per a Pàmies, aquest sis-

tema és molt important en 
el camp cultural tenint en 
compte el moment actual, 
“amb la davallada constant 
d’inversions i de subvencions 
per part de les institucions. 
Si no existissin plataformes 
com Verkami, crec que mol-
tes iniciatives culturals que 
han tingut lloc en els darrers 
temps no haurien pogut tirar 
endavant. A més, t’estalvies 
molts intermediaris entre els 
creadors i els consumidors”. 
A més d’utilitzar Verkami 
per als seus projectes perso-
nals, el paremiòleg no dubta 
a donar el seu suport i fer-se 
mecenes de moltes altres 
iniciatives que usen la plata-
forma. “És un sistema molt 
democràtic. Presentes el pro-
jecte, i si a la gent li agrada, 
tira endavant”. 

Granollers

Teresa Terradas

Molts dels projectes cul-
turals independents que 
han tirat endavant durant 
el darrer any al Vallès Ori-
ental ho han fet gràcies a 
Verkami, una plataforma de 
crowdfunding (micromece-
natge) que permet finançar 
iniciatives innovadores i 
creatives de caire cultural 
que, d’una altra manera, 
tindrien dificultats per tro-
bar finançament i arribar-se 
a fer. Escriptors, músics, 
cineastes, entitats i fins i 
tot equipaments públics 
com el Museu Municipal 
Joan Abelló de Mollet s’han 
beneficiat d’aquesta plata-
forma, fundada a Mataró 
l’any 2010, i que funciona 
com un espai on es posen en 
contacte creadors i possibles 
mecenes. 

Aquests, a partir de petites 
aportacions, poden finançar 
diversos projectes de caire 
cultural o creatiu, a canvi 
de diverses compensacions 
en sintonia amb l’aportació 
feta. Les recompenses poden 
ser en forma de creacions i 
productes exclusius, expe-
riències úniques, edicions 
limitades o marxandatge, 
entre moltes altres, En cada 
projecte s’estableixen les 
quantitats de les diferents 
aportacions, que poden anar 
des dels 5 euros fins a quan-
titats més altes, com 500 o 
900 euros.

Joan Sala, impulsor de 
Verkami juntament amb els 
seus fills Adrià i Jonàs, ha 
explicat a EL 9 NOU que, des 
de la seva creació, han publi-
cat més de 1.000 projectes i 
se n’han acabat més de 800. 
“Quan vam començar no ens 
pensàvem que funcionaria 
tan bé. Hem anat creixent 
molt”, explica Sala, que 
assegura que sense aquesta 
plataforma potser hi hauria 
hagut molts projectes que 
no s’haurien realitzat. Per a 
Sala, però, aquesta platafor-
ma no és només “un sistema 
per aconseguir diners. És 
també una manera diferent 
de relacionar els creadors 
amb el públic, una altra 
manera de consumir i crear 
cultura”. 

La majoria dels projec-
tes que els arriben són de 
Catalunya, però també n’hi 
ha de l’Estat espanyol i de 
fora. En aquests moments 

Una gran varietat 
de projectes 
lligats a la cultura

Granollers

T.T.

La majoria dels projectes 
vallesans que en els darrers 
mesos han apostat pel micro-
mecenatge a través de la 
plataforma Verkami estan lli-
gats a la música, la literatura, 
el cinema o l’art. 

El tercer disc de la cantant 
de Granollers Ivette Nadal, 
Mestres i amics, va ser possi-
ble gràcies al crowdfunding. 
L’objectiu era arribar als 2.000 
euros per a l’edició física del 
CD-DVD, i al final en va acon-
seguir 3.250. Per a ella, va ser 
una gran mostra de la confian-
ça que li tenia molta gent.

En el camp de la música, 
Verkami també ha fet pos-
sible el primer disc, Quiero 
hablar, de GG, un projecte 
musical format per Gilmarí 
Gerena i Gerson Gelabert, de 
Cardedeu. Al final van supe-
rar els 2.982 euros que es 
demanaven i van aconseguir 
3.205 euros aportats per 93 
mecenes. Per a ells, el micro-
mecenatge és la forma de 
demostrar que entre tots es 
fa possible l’acabament d’un 
projecte artístic que moltes 
vegades és difícil acabar per 
falta de recursos.

 Pel que fa a publicacions, 
en aquests moments hi ha 
el Grup d’Escriptors del 
Montseny (GEM) que té la 
campanya encara vigent, tot 
i que ja ha arribat als 1.600 
euros que necessitava per 
publicar 500 exemplars del 
llibre Relats del Montseny. 
D’altra banda, Josep Gordi, 
de Mollet, va aconseguir 
2.610 euros de 82 mecenes 
per publicar l’obra Els arbres 
mediterranis. Un recorregut 
pels seus valors culturals i 
espirituals.

En l’àmbit cinematogràfic, 
Ibie Romero, de Santa Eulà-
lia de Ronçana, va aconseguir 
100 euros més dels 3.000 que 
demanava per cobrir el pres-
supost de la pel·lícula Vor-
noff-Behind the Locked Door. 

Una altra iniciativa cul-
tural que l’any passat va 
recórrer a Verkami va ser la 
Mostra Internacional d’Art 
Urbà de Caldes en la cinque-
na edició, organitzada per 
Miau Crew, una entitat for-
mada pel Museu Thermalia i 
Mississippi Productions. Van 
demanar 1.000 euros i en van 
aconseguir 1.330 gràcies a 47 
mecenes, que van fer possi-
ble cobrir algunes despeses.

en tenen uns 150 en procés, 
sempre relacionats amb la 
cultura i amb la creativi-
tat. El promotors de cada 
projecte poden penjar a la 
pàgina web del portal tota 
la informació que conside-
ren necessària, a més de la 
quantitat que es demana, 
els diferents tipus d’aporta-

cions que es poden fer i les 
recompenses que es donen 
als mecenes. Per donar a 
conèixer el projecte i recap-
tar el finançament necessari 
tenen 40 dies. “Si al final 
s’hi arriba, es fan els càrrecs 
pertinents a tots els mece-
nes i els projectes rebran 
els diners. Si no, no passa 

res, perquè encara no s’ha 
cobrat a ningú”, detalla Sala. 
En aquest cas, l’impulsor 
del projecte es queda sense 
el finançament. Verkami 
cobra pels seus serveis el 5% 
del que recapti el projecte i 
només en el cas que aquest 
aconsegueixi el finançament 
total.

Creix el nombre de projectes culturals a la comarca finançats a través de Verkami

Aposta pel micromecenatge


