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JOSEP GIFREU

Sempre  em  causa  sorpresa  comprovar  com  des  dels  Estats  Units  d’Amèrica,  el  paradís  del
neoliberalisme, arriben informes recomanant i defensant la necessitat que els governs reservin
una part substancial dels pressupostos públics per al suport de  la cultura  i de  les arts.  I això
passa en un país on són les fundacions privades de grans empreses, les que aporten la major
part del finançament de les activitats culturals, educatives i creatives.

En un context pròxim marcat des del 2008 per  la precarització de  la creació, de  la producció
audiovisual i de les perspectives professionals, el toc d’atenció procedent dels EUA  mereix ser
escoltat.  Sobretot  en  un  escenari  tan  hostil  com  l’espanyol  envers  la  cultura,  que  obliga  per
exemple a un artista de la talla  i del prestigi  internacional de Jordi Savall a rebutjar el Premio
Nacional  de  Música  2014,  dotat  amb  30.000  euros,  tot  acusant  al  govern  de  Madrid  del
“dramàtic desinterès per la promoció de l’art i dels seus creadors”.

Una mirada al sistema de finançament públic de  la cultura als EUA ajuda a  identificar  i exigir
responsabilitats als nostres poders públics sobre el valor  d’unes polítiques culturals generoses
i ambicioses també en temps de crisi, i justament per desafiar la crisi.

L’estructura del finançament públic de la cultura i les arts als EUA té a veure, òbviament, amb la
condició  federal  i descentralitzada de  l’administració. Com a Europa, una base  important dels
fons procedeixen de les aportacions dels 56 estats de la Unió. Per la seva part, l’administració
federal destina també un pressupost per a les arts que transfereix a la fundació NEA (National
Endowment for he Arts).  I els governs  locals sufraguen activitats directes en el camp cultural.
Segons l’informe de la NEA per a l’any fiscal 2013, la proporció per nivells de despesa de cada
administració era la següent: 139 M de dòlars de l’administració federal, 279 M dels estats i 727
M en despeses directes de les administracions locals. En total, uns 1.145 milions de dòlars, una
xifra  que  també  mostra  els  efectes  de  la  recessió  dels  últims  anys,  com  indica  la  gràfica
següent.
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Però, allò que m’interessa destacar aquí no són tant aquestes xifres com la “filosofia” de servei
públic  i de benestar social que els poders públics nordamericans adjudiquen a  les arts  i a  la
cultura. La mostra més patent d’aquesta defensa del valor de  la cultura,  la podem comprovar
en el  “manifest” de  la NASAA (National Assembly of State Arts Agencies),  titulat Why Should
Government Support the Arts?. El document respon convincentment a la pregunta de per què
els governs han de finançar la cultura, i a altres com: val la pena d’invertir en cultura en temps
de crisi?, per què el sector privat no pot fer aquesta feina?, per què són importants les agències
estatals  de  les  arts?  El  document  comença  donant  un  bon  seguit  de  raons  per  justificar  la
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inversió en cultura com un bé d’interès públic:  les arts són  inductores de benestar econòmic,
són  actius  de  tot  el  sistema  educatiu,  són  estímuls  per  a  la  salut  física  i  mental,  són
catalitzadors cívics i són garantia de transmissió cultural a les noves generacions.

La xifra global de les subvencions públiques dels EUA, situats en la  immensitat d’aquell país,
podria  semblar  poc  rellevant.  Ho  és  en  part,  efectivament,  sobretot  si  la  comparem  amb  el
volum  d’aportacions  al  camp  cultural  de  les  fundacions  privades,  que  és  la marca  típica  i  la
fortalesa  del  foment  privat  de  les  arts  als  EUA.  Les  últimes  dades  globals  existents  sobre
aquest punt procedeixen del The Foundation Center i es refereixen al 2011. Les dades mostren
com, considerant el conjunt de  les 1.122 fundacions més grans (que aporten almenys 10.000
dòlars  al  sector  cultural),  el  total  atorgat  als  diversos  subsectors  sumava  2.3  bilions
(americans), és a dir, 2.300 milions de dòlars. La distribució per àmbits queda  recollida en  la
gràfica següent:

Donacions de les fundacions EUA per àmbits culturals, 2011

 

Tot  i  que  no  disposo  de  dades  sobre  la  resta  de  fundacions  amb  aportacions  a  la  cultura
inferiors als 10.000 dòlars, que poden ser un 50 % del total, podríem arrodonir el volum aportat
per aquest segment entorn dels 1.000 milions. Així, sumant les aportacions públiques (1.145 M
del  2013)  i  les  privades  (3.300  M  de  2011)  tenim  un  total  aproximat  de  4.500  M  de  dòlars
anuals destinats als EUA a la cultura i les arts. Una xifra que valdria la pena de comparar amb
els diners destinats pel conjunt de la Unió Europea – a nivell de la Unió, dels estats membres i
de les administracions regionals i locals  als mateixos sectors culturals. La comparació queda
per fer... Només una dada de referència: el finançament del programa “Europa Creativa” per a
set anys (20142020) és de 1.460 M d’euros, és a dir, uns 208 M per any.

Com sabem,  la situació a  l’Estat espanyol no pot ser més precària, no sols per  la migradesa
dels pressupostos de cultura  i per un  IVA del 21, sinó  també per  la negativa del ministeri de
Cultura  del  govern  de  Rajoy  de  negociar  i  aprovar  la  tan  esperada  llei  de  mecenatge,  que
hauria de pal.liar amb  la contribució del sector privat  les mancances dels suports públics. No
tenim diners per a cultura, però a més no hi ha a la vista cap política positiva de foment. Les
perspectives a Espanya i a Catalunya per als creadors i professionals de les arts són negres.
Les  raons  de  Jordi  Savall  per  renunciar  al  més  important  premi  espanyol  de  música  –  poc
abans  sí  que  havia  acceptat  la  Medalla  d’Or  de  la  Generalitat  de  Catalunya      eren  i  són
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meridianes. “Espero que aquest sacrifici – acabava el seu comunicat del 30 d’octubre  sigui
comprès com un acte revulsiu en defensa de  la dignitat dels artistes  i pugui servir, potser, de
reflexió  per  imaginar  i  construir  un  futur  més  esperançador  per  als  nostres  joves”.  Gràcies,
admirat compositor de la banda sonora de Tous les matins du monde.


