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C
anvi radical en el
model de finança-
ment públic de la
cultura. La subven-
ció directa i finalis-

ta entra en via morta. No desa-
pareixerà, però deixarà de créi-
xer fins i tot si els pressupostos
públics floreixen una altra vega-
da. Per contra, el Departament
de Cultura comença a aplicar
un model de coresponsabilitat
amb els creadors, mitjançant
tres vies: la potenciació del con-
cepte de “reintegrable”, prés-
tecs a baix interès i un nou fons

de capital risc, en col·laboració
amb l’Institut Català de Finan-
ces, específic per al sector audio-
visual i –novetat– per al digital.
També es crea la Fundació Ca-

talunyaCultura, amb unpatronat
on es pretén integrar una quinze-
na d’empresaris. L’objectiu és ali-
mentar el flux de diners privats
que alimenten la cultura, en la lí-
nia que estan provant de practi-
car les grans institucions cultu-
rals. Algunes, amb poc èxit, tot
s’ha de dir, donat el dramàticmo-
ment que viuen alguns sectors.
La idea global és capgirar el

sistema d’accés dels creadors
als fons públics, i que si el 2012
es van repartir al voltant de 40
milions d’euros en subven-
cions, el 2013 aquesta xifra es
quedi en 27,6; aquesta dada és
provisional, ja que no han estat
aprovats encara els pressupos-
tos de la Generalitat.
Cultura va rebre el 2012 unes

8.000 peticions, de les quals van
ser ateses 800, segons dades del
departament. Aquestes són fina-

listes i independentment de resul-
tats i produccions i, encara que
no s’eliminaran, la idea és delimi-
tar-les i afavorir les altres vies.
Els fons “reintegrables”, per

exemple. Es tracta de finançar
projectes, que estaran sancio-
nats o tutelats empresarialment
per la Generalitat, perquè les
companyies o artistes puguin
disposar de liquiditat per arren-
car les seves creacions; en el cas
d’una companyia teatral, per
exemple, que disposi de fons
per poder sortir de gira i, amb
la recaptació, que pugui tornar
els diners. Si va bé, fins i tot en
un 100%; si vamalament, la con-
selleria està disposada a jugar-

se-la. “Ens arrisquem amb ells”,
pondera el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell. “Volem
ser acompanyants o facilita-
dors”. Aquest capítol preveu
destinar, el 2013, 2,2 milions al
llibre, 1,5milions amúsica i arts
escèniques, 1’2 a audiovisual i
música i 200.000 a arts visuals.

La idea de fons és que aquelles
companyies que creixin i es conso-
lidin deixin de ser sota el paraigua
públic, com succeeix ara, i visquin
dels recursos que generen.

Aquesta via existeix des de fa
temps i es potencia des del 2010.
A partir d’ara serà cabdal. En
aquell exercici, segons un infor-
me de l’Institut Català d’Empre-
ses Culturals, es van concedir par-
tides retornables al sector del lli-
bre (16), arts escèniques (11), au-
diovisual (6),música (3) i arts visu-
als (1), amb un total de 3’34 mili-
ons. El 2013 s’espera arribar a 7’8.
La quantitat principal, tanma-

teix, s’espera concedir-la en crè-
dits: 20 milions. Es repartiran
entre el sector editorial (8 mi-
lions), l’audiovisual (6,8), les
arts escèniques i la música (2
milions), el digital (800.000) i
el d’arts visuals (400.000).
Una altra via serà la creació

d’un fons de capital risc. S’enfo-
ca cap al cinema i cap alnounín-
xol de creació digital, que ja té
epígraf propi a les carpetes de
la conselleria. S’ha creat junta-
ment amb l’Institut Català deFi-
nances i tindrà una dotació de
10milions anuals (aliè a pressu-
postos, per tant) i per primera
vegada tindrà un doble aval:
sens dubte el del productor de
cinema que sol·licita diners per
rodar una pel·lícula però també
el de lamateixa conselleria, que
analitzarà els projectes i es po-
sarà en certa manera com a se-
gon avalador. Cultura preferi-
ria que hi haguésmenys projec-
tes de cinema però amb més
múscul, la qual cosa sol impli-
car una viabilitat comercial
més gran. La immensa majoria
dels que estan en marxa costen
menys d’un milió d’euros.
L’epicentre d’aquesta novapo-

lítica de distribució de fons serà
l’Arts SantaMònica, fins ara con-
cebut com un centre expositiu.c
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L
a pel·lícula, per citar-
ne una de les grans, és
Fast & furious 6, rè-
cord mundial de re-

captació. Dirigida per Justin
Lin, amb Vin Diesel i Paul Wal-

ker. Més que una pel·lícula, es
tot un gènere: carreres de cot-
xes i persecucions sense fi.
Pel·lícula de seqüeles infinites.
Diners segurs al banc per als
seus productors. Aquest tipus
de produccions, fetes de soroll
demotor i fúria d’explosions, re-
capten centenars de milions awww.lavanguardia.com
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ElDepartament de Cultura canvia radicalment el sistema
d’ajuts al sector potenciant la devolució dels diners

i tutelant empresarialment els projectes

Lasubvenciódirectaals
artistesentraenviamorta

Els rodatges de cinema augmentenmalgrat els
greus problemes financers i les traves per filmar

Barcelona
plató?

“Quepagui
Telefónica!”

Els préstecs a baix interès i els fons reintegrables, nova política

Cultura estima que els ajuts poden arribar a 65.400.000 euros
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Ajuts 27.600.000 €

Arts escèniques 12.560.000€

Arts visuals 3.400.000 €

Audiovisual 21.200.000 €

Digital 6.040.000 €

Llibre 12.500.000 €

Música 9.700.000 €

Reintegrables 7.800.000 €

Préstecs 20.000.000 €

Fons de capital risc
10.000.000 €

Repartiment per sectors Vies de finançament

]Ramon Colom, presi-
dent de la Federació de
Productors Audiovisuals
catalans, Proa, està con-
vençut que l’audiovisual
s’ha de finançar a si ma-
teix. El seu model, tanma-
teix, no passa per una
taxa sobre TV3, que és
una de les opcions que en
algun moment s’ha plan-
tejat la conselleria, “en-
tre trenta més”. Colom
aposta pel model ale-
many, en el qual les com-
panyies telefòniques pa-
guen una taxa a la pro-
ducció, perquè, en el
fons, són les que més
productes audiovisuals
gestionen.
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