
Crowdfunding: els 
mecenes del segle XXI
Un nou model de finançament col·lectiu està agafant força en el nostre país, 
s’anomena crowdfunding i ajuda a què molts projectes culturals vegin la llum. 
Sense intermediaris, només amb l’aportació econòmica de mecenes anònims 
que creuen en un projecte i amb el treball de l’autor, que esdevé el seu propi 
productor i publicista.
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El crowfunding, també co-
negut com a finançament 
col·lectiu o micromecenatge 
és un fenomen recent en el 
nostre país. Prové originària-
ment de les donacions de 
tota la vida i s’ha aplicat per 
al finançament de campanyes 
polítiques, com la d’Obama 
als Estats Units, que va acon-
seguir més de 16 milions de 
dòlars de petites donacions 
individuals. El crowdfunding 
també ha servit per a encetar 
noves companyies o negocis i, 
finalment, el cas més recent 
en el nostre país, apareix com 
una alternativa perquè els ar-
tistes trobin un finançament 
per als seus projectes cultu-
rals.

En un temps de crisi com 
l’actual, on el sector cultural 
està tan perjudicat, és difícil 
que un artista novell trobi el 
suport d’una companyia que 
aposti per ell. Quines alter-
natives té doncs, aquest? És 
habitual que no compti amb 
prou recursos econòmics per 
autofinançar-se i per això la 
idea del finançament col·lectiu 
és una molt bona alternativa. 
El filtre realitzat per les disco-
gràfiques, les editorials i les 
productores per a què un pro-
jecte surti al mercat s’esvaeix: 
ara poden ser els propis con-
sumidors els que triïn per pri-
mer cop què volen finançar i 
què no.

Dit així sembla molt fàcil, 
però el procés requereix d’un 
entramat complicat. En pri-
mer lloc, cal una finestra al 
món on anunciar el seu pro-
jecte i donar-se a conèixer. 
Això és possible gràcies a pla-
taformes web com Verkami o 
Lánzanos, que aporten la in-
fraestructura necessària per 
a la promoció dels projectes i 
la gestió dels pagaments dels 
mecenes. Fan d’intermediaris, 
posen en contacte possibles 
mecenes amb els creadors, 
que fan servir la seva pàgina 

com a aparador obert al món.
En segon lloc, cal un esforç 

i dedicació gairebé total per 
part de l’artista per realitzar 
una tasca de màrqueting i 
promoció, que fa conjunta-
ment amb la pàgina web on 
s’anuncia. 

I, finament, cal que trobi els 
mecenes, aquelles persones 
que creguin en el seu projecte 
i per això estiguin disposats 
a donar una quantitat, que 
pot variar des dels 5€ fins 
a 200€ o fins i tot 1.000€, a 
canvi d’una petita compen-
sació, com podria ser rebre el 
producte a casa o aparèixer 
en els crèdits o agraïments de 
l’obra.

Aquest sistema és força re-

cent donat que part del seu 
èxit es sustenta en funcionar 
a través d’internet, que esbo-
rra les fronteres geogràfiques 
i permet que gent de llocs 
molt diferents aposti per un 
mateix projecte.

 
EL CROWDFUNDING A CA-
TALUNYA
El desembre de 2010 veu la 
llum la plataforma web Verka-
mi (en esperanto, “amant 
de la creació”), que accepta 
projectes en català, castellà i 

Captura de pantalla del primer projecte de Víctor Pàmies a Verkami.

anglès. “No hi havia res sem-
blant ni a Europa, ni Espanya 
ni enlloc”, explica Joan Sala, 
co-creador de la pàgina jun-
tament amb els seus dos fills, 
Jonàs i Adrià. 

“Era una bona idea i ens 
agradava com a consumidors 
de cultura. Vam començar 
amb 5 projectes i ens vam tro-
bar amb què ningú sabia com 
funcionava el mètode ni res” i 
això va suposar un treball in-
formatiu i de feedback entre 
artistes creadors i possibles 
mecenes. 

Tot i que inicialment els 
mitjans no hi donessin gai-
re cobertura, “quan Verkami 
començava a funcionar i a 
anar bé sense fer res vam co-
mençar a aparèixer a la prem-
sa”, explica Joan Sala, fet que 
els va donar encara major re-
percussió. 

La feina ben feta té la seva 
recompensa i només un any 

i pocs mesos després del seu 
inici, Verkami compta amb 
més de 23.000 usuaris regis-
trats i més de 210 projectes 
han estat finançats. “No ens 
pensàvem que creixeria tan 
ràpid, ha coincidit una mica 
el tema de la crisi i els artistes 
que busquen formes alterna-
tives de finançament”. Això sí, 
tot plegat, per a l’artista “no 
és allò de desentendre’s, sinó 
que requereix una dedicació i 
una feina que ocupa molt de 
temps”.

Així ho corrobora Víctor Pà-
mies, filòleg i paremiòleg, que 
va publicar el seu primer lli-
bre en català finançat gràcies 
al crowdfunding i a la plata-
forma intermediària Verka-
mi. Es deia “Amb cara i ulls. 
Diccionari de dites i refranys 
sobre l’ull”. 

“El meu era el setè projecte 
que es presentava a Verkami, 
tot era molt nou, s’havia de 

fer molta pedagogia explicant 
què era el crowdfunding i els 
avantatges que els reportava 
al mecenes”, explica Pàmies, 
que reconeix que el seu per-
fil professional el va ajudar a 
l’hora de transmetre credibili-
tat com a autor novell.

EXIGEIX MOLTA FEINA
Hi ha una planificació absolu-
ta de tots els moviments, de 
l’estratègica comunicadora i 
després, estan els compromi-
sos adquirits amb els mece-
nes, que s’havien de complir 
en un termini de temps rao-
nable”. 

Per tant, no només hi ha 
una feina durant els 40 dies en 
què el projecte roman obert a 
la plataforma –requisit indis-
pensable a Verkami per ser fi-
nançat– sinó una feina prèvia 
i una altra a posteriori.

“Fer aquest projecte m’ha 
comportat estar-m’hi dedicat 

El filtre realitzat per 
les discogràfiques, 
les editorials i 
productores s’esvaeix

La web Verkami ha 
finançat més de 210 
projectes en un any i 
pocs mesos



Captura de pantalla de la plataforma web Verkami, co-fundada per Joan Sala i els seus fills, Jonàs i Adrià. 

tot l’any, i fer 10 presenta-
cions, totes elles preparades 
i contactades per mi mateix, 
ja que no tinc cap editorial al 
darrere”, comenta Pàmies. 

Encara que per a ell ha val-
gut la pena: “A banda de dis-
posar d’una obra publicada, 
finalment vaig fer una tirada 
de 1.000 exemplars, que venc 
a les presentacions i a través 
d’un formulari a Internet”. 
Recomanaria a un artista que 
es financés a través d’aquest 
mètode, fins a tal punt que 
el paremiòleg actualment 
està repetint experiència. Un 
nou llibre, continuació de 
l’anterior, que en aquest cas 
versa sobre el cap, “En cap 
cap. Diccionari de dites i re-
franys sobre el cap”, es troba 
actualment en obert per rebre 
finançament a la plataforma. 

Pàmies explica que aquest 
projecte “no està funcionant 
tan bé com el de l’any passat”, 
encara que en 8 dies ja va reco-
llir el 40% i a falta de 19 dies, 
només fa falta el 20%. “Crec 
que la crisi profunda que es-
tem vivint i l’època convulsa 
del món editorial i del llibre 
estan afectant, però sóc molt 
optimista i penso que me’n 
sortiré”, comenta. 

Pàmies considera el 
crowdfunding “un sistema 
democràtic de subvencio-
nar projectes, ja que surten 
aquells que la gent recolza, els 
més ben presentats i organit-
zats, que desperten l’interès 
dels possibles micropatroci-
nadors”. Per a ell, és vital que 
hagin “sortit documentals, 
CDs de música, pel·lícules, 
llibres, pàgines web, festi-
vals i molts altres projectes 
interessantíssims que, sense 
aquest sistema, potser mai 
s’haguessin fet realitat”. 

CREURE EN LA CULTURA
Això només és possible gràcies 
a mecenes, persones descone-
gudes per a l’autor, que veuen 
un projecte que els interessa i 
per això opten per invertir-hi 
uns diners. “És una manera de 
finançament que per primer 
cop té en compte directament 
el gust i les preferències del 
públic”, explica Marc Sainz, 
mecenes registrat a la plata-
forma Verkami. 

“Jo he donat petites quanti-

“Fer aquest projecte 
m’ha comportat 
estar-m’hi dedicat tot 
l’any”, explica Pàmies

Això només és 
possible gràcies a 
mecenes, que aposten 
per un projecte

tats, entre 5 i 20 euros, a un 
parell de documentals i a un 
projecte solidari”, comenta. 
Marc, estudiant d’Economia a 
la Universitat de Barcelona, va 
conèixer la iniciativa gràcies 
a uns amics i des d’aleshores 
n’és un assidu. “Hi sol haver 
uns 60 projectes actius a la 
web, es tracta només d’anar-
la visitant de tant en quant i 
veure com són els nous. N’hi 
ha que d’entrada et criden 
l’atenció i són els que nor-

malment et porten a apostar 
per ell”, reflexiona. “La bona 
cultura s’ha de defensar i per 
això estem aquí els consumi-
dors”, conclou.

El mateix opina Robert Al-
cina, arquitecte i mecenes de 
Verkami. Ell sol donar quanti-
tats que se situen entre els 25 
i els 50 euros. “És al·lucinant 
que aquí sigui el públic qui de-
cideixi què vol veure publicat 
i què no”. A més, “sorprèn la 
qualitat darrere de cada pro-
jecte, la dedicació de l’artista i 
la il·lusió que hi posa, tot ple-
gat ha de tenir la seva recom-
pensa”, considera Alcina.

Santiago Eximeno, expert 
en crowdfunding, ressalta la 
part positiva del mètode, “sal-
tar-se intermediaris”, com les 
discogràfiques o les editorials, 
així com “el contacte directe 
amb la gent que està inte-
ressada en la seva proposta”. 
Mai fins ara “s’havia pogut 
identificar amb tanta facilitat 
el teu públic potencial, ni era 
possible dirigir-se a ell direc-
tament, amb recompenses en 
la seva mesura”. 

Eximeno també reconeix 
l’altra cara de la moneda, que 
“aquests projectes t’obliguen 
a ser com Juan Palomo: “yo 
me lo guiso, yo me lo como””. 
I és que “tot t’ho has de fer tu, 
ja no n’hi ha prou amb crear 
el producte, sinó que també 
l’has de promocionar. Així, el 
creador es converteix en ve-
nedor, en relacions públiques, 
etcètera”. 

Malgrat això, Eximeno creu 
que aquesta forma d’oferir 
projectes “anirà creixent de 
mica en mica i trobant cada 
cop més adeptes, tant crea-
dors com mecenes”. Per posar 
un exemple proper, a Verkami 
es reben a diari uns 10 projec-

tes de persones interessades 
en trobar finançament, enca-
ra que, com és obvi, no totes 
arriben a aparèixer en la web. 

QUESTIÓ DE CONFIANÇA
Per a Oriol Sans, gerent de 
finançament de l’Agència de 
Competitivitat de la Gene-
ralitat (ACC10), el sistema 
compta amb dos punts febles. 
El primer d’ells és el filtrat-
ge, molt necessari. No totes 
les propostes haurien de ser 
vàlides, per a Sans: “filtrar les 
propostes fa que el resultat fi-
nal sigui millor perquè esculls 
les millors i si no compleix 
certs requisits el projecte no 
entra”. 

En segon lloc es troba el se-
guiment que l’artista hauria 
de proporcionar als mecenes 
del seu projecte. “El mecenes 
ha de saber que els seus di-
ners estan sent ben utilitzats, 
veure la seva evolució, fins 
arribar al resultat final”, ex-
plica. Per a ell, aquests punts 
febles es poden reconvertir en 
positius gràcies a una “qüestió 
de confiança”. 

Gràcies “al màrqueting” per 
part de l’autor, que pot “ex-
plicar com es va fabricant el 
projecte”, a través d’un bloc, 
per exemple, es transmetria 
confiança en el sistema per a 
què funcioni. 

Sans, a més, considera que 
“els nous artistes s’han de 
guanyar aquesta confiança 
d’alguna manera i és impor-
tant amb els que t’han donat 
suport que els retornis alguna 
cosa en forma d’informació”. 

Finalment, creu crucial la 
capacitat de gestió de l’artista, 
que “té una responsabilitat” 
envers els seus mecenes per 
tal de realitzar el seu projec-
te..

Llocs webs on 
descobrir el 
micromecenatge

Verkami
www.verkami.com

Lánzanos!
www.lanzanos.com

Kickstarter
www.kickstarter.com

Partizipa
www.partizipa.com

Alguns dels 
projectes 
finançats 

El Cosmonauta
Llargmetratge de ficció 
espanyol en producció 
gràcies al crowdfunding 
i el sistema de ‘creative 
commons’ 

Estoy en Dicom
Primer projecte llati-
noamericà en fer servir 
aquest sistema per a la 
producció d’una pel·lícula

Projectes solidaris
El crowdfunding també 
pensa en els més solidaris 
i són molts els projectes 
d’aquest tipus que s’han 
finançat.


