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Cada dia es fa més evi-
dent que la cultura té
un greu problema de
finançament i no em

refereixo a subvencions que
permetin el manteniment d’es-
tructures productives que vo-
regin el mercat amb l’elegància
que atorga la sempre impeca-
ble justificació artística, sinó al
desenvolupament d’empreses
reals que apostin per competir
en el complex, i cada dia més
atapeït, negoci de la cultura.

El ministeri de Cultura ha
presentat un estudi sobre l’im-
pacte de la cultura en l’econo-
mia espanyola. Es certifica que
la participació del conjunt d’ac-
tivitats culturals que generen
drets de propietat intel·lectual
signifiquen una aportació del
3,64% al PIB espanyol. No és
una xifra menyspreable, en ab-
solut, perquè situa el negoci de
la cultura i la comunicació com
un dels primers sectors genera-
dors de riquesa nacional. Justa-
ment en aquest context costa
d’entendre les dificultats histò-
riques que té la cultura per su-
perar les limitacions que com-
porta el fet de ser considerada
un sector de despesa i entrar de
ple en les dinàmiques de la in-
versió. És força conegut que
una part majoritària de l’opinió
política i econòmica tracta la
cultura com una activitat assis-
tencialista molt allunyada dels
sectors productius que dina-
mitzen la nostra economia.

En els anys pròxims, la revolució
digital incrementarà exponen-
cialment els canals de comuni-
cació i informació. Només a
Catalunya, el desplegament de
les TDT multiplicarà per qua-
tre les finestres del nostre ven-
tall televisiu, i això sense tenir
en compte les noves oportuni-
tats que oferirà la telefonia
mòbil i Internet. A ningú se li
escapa que aquesta oferta de-
mandarà nous continguts, que
alhora contribuiran a generar
expectatives de negoci molt di-
versificades en el conjunt dels
escenaris del mercat cultural.
L’efecte que aquesta dinàmi-
ca tindrà sobre la generació
de drets en un mercat globa-
litzat serà d’una potència co-
lossal, i és obvi que afectarà
de manera diferent els països
que hagin desenvolupat un
parc empresarial dinàmic res-
pecte dels que continuen con-
siderant la cultura com una
activitat social sotmesa al

control majoritari de les ad-
ministracions públiques.

Convé revisar de manera ur-
gent la relació de l’Estat i del
govern autònom respecte de la
producció cultural si no volem
ser objecte d’una definitiva i ir-
recuperable colonització. I
entre les moltes coses que cal
fer hi ha tres aspectes indis-
pensables.

El primer fa referència a la
consideració econòmica de la

recerca i el desenvolupament
en matèria cultural. Les em-
preses que produeixen pel·lícu-
les, que desenvolupen drama-
túrgies, que publiquen llibres o
que posen en marxa nous pro-
grames de software haurien de
rebre un tractament diferenci-
at i fiscalment protegit per
aquella part de la seva activitat
destinada a la creació de nous
continguts respecte de la que
es destina a la producció física
d’aquests mateixos continguts.
Només podrem millorar la qua-
litat final dels productes si pro-
tegim i incentivem el complex
i costós procés d’assaig i error
que significa generar producci-
ons culturals atractives i com-
petitives.

Un segon aspecte que cal
protegir és la consideració dels
drets com un actiu finançable
i, com a tal, objecte de garanti-
es per obtenir finançament
bancari. El govern català faria
una inversió molt útil i innova-
dora si crees una línia específi-
ca d’avals i garanties solidàries
a partir dels drets generats per
les empreses catalanes. Ajuda-
ria a clarificar la naturalesa
econòmica d’aquests drets, se-
parant el gra de la palla, la qual
cosa contribuiria, sens dubte, a
millorar el valor real de les nos-
tres empreses. I també desen-
voluparia una línia d’altíssim
valor pedagògic respecte de les
nostres institucions finance-
res, excessivament depen-
dents del mercat immobiliari.

El tercer aspecte a resoldre
de manera urgent és la creació
d’un nou tractament fiscal per
a la cultura. És del tot evident
que un model de promoció cul-
tural basat en ajudes directes
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Els diners
per a la cultura El cànon

literari
català

Pensar és de rucs

Hi ha dos puntals indiscuti-
bles en el cànon literari
català. Em refereixo als
prolífics Ramon Llull i Ja-

cint Verdaguer. No cal cap validació
ni discussió d’aquells que podrien ser
nomenats, seguint les teories de Ha-
rold Bloom, els pares del cànon lite-
rari (o bé el pare i el tiet, si ho mirem
amb una perspectiva d’anys). No hi
ha autor que no els mencioni o que
no hi recorri o que no els admiri en
un moment o altre. No hi ha cap
autor que no se’ls hagi llegit, o que no
els atorgui autoritat.

Tots dos tenen força coses en
comú, més enllà de la seva voracitat
creativa i la seva importància literà-
ria, clau i indiscutible: són, en pri-
mer lloc, personatges solitaris, sense
parella (malgrat que en Pla, amb
mala bava, s’entesti a dotar Verda-
guer d’una deseada). Són personat-
ges que juguen amb el poder, que són
acollits pel poder, que es deixen em-
bolcallar per oripells, però que aca-
ben renegant-ne. Són personatges
considerats bojos, bandejats i enlai-
rats com si estiguessin enfilats en
una muntanya russa...

Són curioses les coincidències
que es poden establir entre tots dos,
traspassada l’esfera del que és pura-
ment literari. I ja en la mateixa lite-
ratura, salvant la distància, l’actitud
doctrinal de tots dos; l’ús que fan de
la literatura com un mitjà d’expan-
sió d’allò que era la seva visió del
món (una visió espiritual, i, en certa
manera, gairebé terrorista); el seu
enorme coneixement de la llengua,
la riquesa lèxica, la varietat de regis-
tres. Un cúmul de coincidències.
Ells són l’element indiscutible del
nostre cànon. Seguits a una distàn-
cia relativa per Ausiàs March i Joa-
not Martorell.

Més enllà d’ells arriben les difi-
cultats, segurament degudes a una
qüestió de distància en el temps i de
poders no ben definits. Deia el lúcid
Enrique Vila-Matas, en una entre-
vista de l’any 2002 a la revista
Babab, que el cànon literari espa-
nyol estava dictat per les màfies.
Exactament, declarava: “El cànon
literari espanyol forma part de les
màfies literàries instal·lades de fa
anys. Ja ha quedat fixat amb uns
noms molt concrets que no corres-
ponen a la realitat... El que passa és
que Espanya està molt aferrada al
realisme literari”. Aquí passa una
mica del mateix i les trifulgues, per
exemple, entorn de les figures de
Carner o Espriu o Víctor Català,
s’haurien de poder veure com movi-
ments al si del poder d’unes màfies
canviants i no gaire ben definides.

de l’administració esdevé molt
restrictiu, en moments de
clara expansió del sector, i poc
adaptat a les exigències d’un
mercat creixent, globalitzat i
altament competitiu. L’actual
llei de mecenatge i l’aplicació
de protocols singulars per a
grans esdeveniments culturals
o esportius és una innegable
font d’opacitat fiscal que
només afavoreix la inversió no
productiva.

Acabat el Fòrum, la capitalitat
cultural de Madrid i l’Any Cer-
vantes, no queda cap fruit de
les multimilionàries inversions
que es van fer. En aquest sen-
tit, és molt més rendible i pro-
ductiu un esquema de patroci-
ni com el que l’any 1990 va
donar lloc, en el món esportiu,
al pla ADO, que casava a llarg
termini la inversió econòmica
amb la projecció d’un esportis-
ta concret i amb uns indica-
dors de mesura objectius
(marques i medalles).

L’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) i el seu homòleg català,
l’Institut Català de Finances,
destinen enormes xifres al fi-
nançament de nous projectes
per millorar la competitivitat
de les empreses espanyoles i
creen permanentment línies
específiques per potenciar i di-
namitzar les inversions en tec-
nologia de la informació i de
les comunicacions. L’ICO
anuncia per a l’any 2007 in-
versions per valor de 7.300
milions d’euros. Comença a
ser imprescindible que les em-
preses de la cultura en siguin
beneficiàries d’una part si no
volem perdre el carro d’una
història que ja ha començat.

Els pressupostos del Ministeri de Cultura
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L’actual llei
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la inversió
no productiva
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