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L’entitat, impulsada per ”la Caixa”, publica l’obra Los cauces de la generosidad. 

Ensayos histórico-críticos de los fundamentos del mecenazgo 

 
La Fundació Art i Mecenatge aborda un 
estudi inèdit sobre el mecenatge des de 

la filosofia, l’ètica i l’educació 
 

• La directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, 
Elisa Durán, i la directora general de la Fundació Art i 
Mecenatge, Mercedes Basso, presenten Los cauces de la 

generosidad. Ensayos histórico-críticos de los fundamentos del 

mecenazgo, al costat dels seus autors, Francisco Calvo Serraller 
―director de l’informe―, Victoria Camps, José Antonio Marina i 
José Luis Pardo. 
 

• Es tracta del quart estudi promogut per la Fundació Art i 
Mecenatge que impulsa ”la Caixa” per a l’estímul i la divulgació 
del col·leccionisme d’art com a font de mecenatge de la cultura. 

 

• L’assaig és innovador per les disciplines des de les quals 
s’analitza el mecenatge, i aprofundeix en les seves implicacions 
ètiques, filosòfiques, sociològiques i educatives. D’aquesta 
manera, la Fundació continua fent una anàlisi del mecenatge en 
tota la seva extensió i completant estudis ja iniciats sobre el 
mateix tema relatius a qüestions econòmiques, reguladores o 
històriques. 

 

• L’assaig ressalta la importància històrica que ha tingut el 
mecenes com a «facilitador» en el món de l’art, reflexiona sobre 
l’ètica i la moral que envolten el col·leccionisme i el mecenatge, 
teoritza sobre el fenomen com a fet social, i es pregunta quin ha 
de ser el seu paper en l’educació. 
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• Amb l’objectiu d’augmentar el coneixement del col·leccionisme, 
la Fundació Art i Mecenatge publica el volum en format digital a 
http://fundacionarteymecenazgo.org/. 

 

 

Madrid, 12 de gener de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i la directora general de la Fundació Art i 
Mecenatge, Mercedes Basso, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid 
l’informe Los cauces de la generosidad. Ensayos histórico-críticos de los 

fundamentos del mecenazgo. En la presentació, hi han participat també els 
autors del volum: Francisco Calvo Serraller ―coordinador de la obra―, Victoria 
Camps, José Antonio Marina i José Luis Pardo. 
 
Es tracta del quart Cuaderno Arte y Mecenazgo promogut per la Fundació Art i 
Mecenatge, institució impulsada per ”la Caixa” en el marc del seu compromís 
amb la cultura, amb la voluntat de contribuir a l’enriquiment del patrimoni artístic 
del país. La Fundació té com a missió estimular i divulgar el coneixement del 
col·leccionisme d’art, i fomentar-lo com a font de mecenatge.  
 
El paper de l’entitat ha adquirit una rellevància especial en el context actual, 
amb un debat creixent sobre el paper del mecenatge i la necessitat de canviar 
el model existent per un altre que fomenti la implicació del sector privat en la 
generació de patrimoni artístic al nostre país.  
 
Dins del seu pla d’actuació, la Fundació inclou la promoció d’un programa 
independent de recerca representat per la sèrie editorial Cuadernos Arte y 
Mecenazgo, que va arrancar el 2012 amb l’informe El mercado español del arte 

en 2012 (anàlisi global del mercat com a context del col·leccionisme, dirigit per 
Clare McAndrew), actualitzat en una segona edició de l’informe el 2014. El 
2013 es va publicar El coleccionismo de arte en España. Una aproximación 

desde su historia y su contexto, de María Dolores Jiménez-Blanco. 
 
Durant la darrera legislatura, la Fundació va dur a terme una intensa tasca de 
recerca sobre la situació del col·leccionisme a Espanya i en pro d’una nova 
legislació. En aquest marc s’inscriu la jornada duta a terme a CaixaForum 
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Madrid sobre les motivacions del mecenatge. Sota el títol El mecenatge artístic 

com a plaer, van participar en la trobada Leopoldo Rodés, Elisa Durán, 
Francisco Calvo Serraller, Alicia Koplowitz, Carlos Usandizaga, Javier Gomá, 
Guillermo de la Dehesa i Miquel Barceló. Aquesta trobada va servir com a punt 
de partida de Los cauces de la generosidad. Ensayos histórico-críticos de los 

fundamentos del mecenazgo, que ara es publica dins la seva col·lecció 
editorial.  
 
Amb aquesta publicació, la Fundació Art i Mecenatge aprofundeix en la seva 
voluntat d’analitzar i valorar el mecenatge en tota la seva extensió: als punts de 
vista fiscal, polític i econòmic, s’hi suma ara l’estudi dels aspectes culturals, 
filosòfics i d’identitat.  
 
Los cauces de la generosidad ha estat coordinat per Francisco Calvo Serraller, 
catedràtic d’història de l’art contemporani, assagista i crític. Calvo Serraller 
també és autor del pròleg de l’obra i d’un dels textos que inclou, en el qual 
planteja el transfons històric del mecenatge artístic. 
 
El volum es completa amb les aportacions de tres eminents pensadors i 
catedràtics de filosofia que profunditzen algunes de les qüestions essencials en 
l’abordatge del mecenatge i l’art. José Antonio Marina analitza les implicacions 
en el nostre sistema educatiu; Victoria Camps reflexiona sobre l’hipotètic valor 
moral i ètic que comporta i la seva possible corrupció en el món actual; mentre 
que José Luis Pardo aborda el sentit antropològic original del «do» i la 
«donació» prenent com a punt de partida l’obra de Marcel Mauss Essai sur le 

don (traduït al castellà com a Ensayo sobre el don), del 1925.  
 
Francisco Calvo Serraller: «Breve historia del mecenazgo artístico 

 
Calvo Serraller es remunta en el seu assaig al sentit etimològic del terme 
mecenatge, que remet a Gai Cilni Mecenes, ministre de l’emperador August 
posseïdor d’una notable fortuna econòmica, que, a més d’assolir alts nivells de 
poder, va ser poeta aficionat i protector d’Horaci, Virgili i Properci. Cal 
remuntar-se, per tant, a l’època de l’imperi Romà per trobar alguns dels 
comportaments encara vigents amb relació al sector de l’art: l’existència d’un 
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mercat artístic, el valor econòmic d’algunes obres, l’estatus d’alguns artistes o 
l’existència de col·leccions.  
 
Amb la fi de l’imperi Romà, pràcticament desapareix aquest mercat artístic 
florent fins a la baixa edat mitjana i el Renaixement. Aleshores, s’estableix el 
patrocini cortesà, principesc o eclesiàstic, en què, a diferència del que passava 
a l’antiga Roma, l’artista gaudia de poca llibertat. 
 
La situació evoluciona enormement amb Lluís XIV i la creació dels «salons», 
que es van convertir ràpidament en model per a una nova forma de relacionar-
se amb l’art i van obrir les portes a la seva mercantilització. L’artista se sotmet a 
la llei de l’oferta i la demanda del mercat, situació que es generalitza a partir del 
1789 i que continua servint per explicar el panorama actual. L’artista, 
desemparat, busca un suport, que pot ser el de l’Estat, amb la qual cosa neix el 
mecenatge o patrocini estatal, sigui adquirint obres, atorgant premis i beques o 
oferint bonificacions fiscals. El mercat i el poder polític s’han convertit avui en 
les instàncies dominants en la promoció i el desenvolupament artístic, cosa que 
ha permès que l’art hagi experimentat una promoció social mai vista abans. 
 
José Antonio Marina: «Arte, mecenazgo y educación» 

 
Considerant que el mecenatge és una activitat socialment beneficiosa i que, 
com a tal, s’ha de fomentar mitjançant l’educació, Marina es pregunta si hi deu 
haver alguna diferència amb relació al mecenatge artístic: «Es tracta d’una 
generositat luxosa, menys valuosa que la dirigida a les necessitats més 
urgents?».  
 
Marina aprofundeix la relació entre la història de l’art i l’educació, i conclou que, 
per comprendre el fet artístic en totes les seves dimensions, cal conèixer també 
la funció de les persones o institucions que van permetre’n l’aparició. Així, una 
educació sobre la història de l’art ha d’incloure el paper dels possibilitadors, 
entre els quals hi ha els mecenes. 
 
A més de la seva importància en la història de l’art, el mecenatge també es pot 
tractar des d’altres nivells educatius, com a virtut cívica que cal tenir en compte 
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en l’educació. El mecenatge és una acció de generositat gràcies a la qual es 
posen a disposició de la ciutadania grans obres, i des del moment que 
l’educació s’ha d’ocupar de la formació en qüestions com l’estètica, l’ètica o la 
moral, cal tenir en compte aquest dinamisme ennoblidor de la naturalesa 
humana.  
 
Victoria Camps: «Ética y mecenazgo» 

 
Camps es pregunta si hi ha en el mecenatge, des d’un punt de vista ètic i 
moral, alguna perversió o corrupció que puguin fer que aquesta activitat no 
sigui irreprotxable, des del supòsit que, en principi, s’associa a valors com 
l’altruisme, la solidaritat, la generositat, la filantropia i el desinterès. L’autora es 
deté en la noció d’interès, intrínseca a l’ésser humà. Que l’ésser humà cerqui el 
seu propi benefici és inherent a la seva capacitat racional, com ho és també, al 
seu torn, buscar i proposar-se el bé com a estadi final de l’interès particular. 
Així, el mecenes no cerca exclusivament l’interès propi. A més de satisfer un 
desig personal, persegueix la protecció o el foment d’alguna cosa que es 
considera un bé o un valor col·lectiu.  
 
En països on la filantropia és una tradició, la gent dóna sobretot per tres raons: 
per individualisme, per prestigi social i per contribuir a causes en què creu. En 
les últimes dècades, però, el col·leccionisme ha canviat, perquè també ho ha 
fet la personalitat del col·leccionista. Així mateix, l’exercici del mecenes ha 
adquirit característiques noves, i el patrocini s’ha desplaçat cap a les grans 
corporacions, que hi veuen una estratègia de màrqueting i propaganda.  
 
A través del finançament de l’art, les empreses adquireixen un valor que les 
dignifica. En aquest sentit, no es pot dir que respongui a un interès il·lustrat. I 
encara més si tenim en compte els incentius fiscals existents. Malgrat tot, 
Camps considera que els incentius fiscals tan sols són contraproduents quan 
traspassen els límits raonables, amb desgravacions excessives i injustificables. 
A Espanya, país amb poca tradició de patrocini i mecenatge, la demanda d’una 
llei del mecenatge que prevegi seriosament la incentivació del suport a l’art 
constitueix una reivindicació històrica que no s’ha arribat mai a satisfer. 
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Comparant sistemes en què prima el sector privat amb el públic, Camps 
conclou que no hi ha un model exemplar de mecenatge, i que el quid de la 
qüestió rau en la manera de gestionar-lo i en la responsabilitat, sigui pública o 
privada, davant un bé comú. 
 
José Luis Pardo: «¿A cambio de nada? Notas para una filosofía del don, a 
los noventa años de la publicación del Ensayo de Marcel Mauss» 

 
El 1925, l’antropòleg i sociòleg francès Marcel Mauss va publicar Essai sur le 

don (en castellà, Ensayo sobre el don), obra fonamental en l’estudi de l’ésser 
humà com a ésser social. En el seu assaig, Pardo recull algunes de les idees 
centrals de l’obra de Mauss amb relació al fet de «donar», com per exemple 
l’obligatorietat que duu intrínseca tant en el qui regala com en el qui rep el do, 
cosa que li confereix la seva importància com a alguna cosa que afecta el 
conjunt de la societat. 
 
Vuit anys després, el 1933, Georges Bataille publicava un text, La notion de 

dépense (La noció de despesa), que plantejava el do com a acte revolucionari, 
com a acció de rebel·lió contra la societat burgesa. El do es troba al fons de tot 
intercanvi social com allò que simbolitza el vincle comunitari. Són les societats 
industrials les que subverteixen l’intercanvi i el destrueixen. També es detalla 
l’aportació de Lévi-Strauss, que situa la qüestió en un pla alhora més universal i 
més fonamental: el do, com a institució social estructural, apareix com una 
forma de «gestionar» l’excés i el defecte que determinen tota institució social i 
tot aparell simbòlic, perquè defineix el que és humà en tant que implantació 
d’un ordre cultural que es distancia de la natura i obeeix a lleis pròpies. 
 
Finalment, es planteja el do com a secret del benestar col·lectiu: «[…] una de 
les “mesures” del constant desequilibri que es troba en permanent circulació 
mentre hi ha societat, i el repartiment de la ració suplementària és el 
mecanisme insubstituïble perquè n’hi hagi». 
 
Sobre els autors 
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Francisco Calvo Serraller és catedràtic d’història de l’art a la Universitat 
Complutense de Madrid i membre numerari de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Va ser director del Museo del Prado en 1993-1994. 
Membre fundador de la Fundación Amigos del Museo del Prado, pertany al seu 
patronat i és el responsable de les seves activitats acadèmiques. Va ocupar la 
Càtedra Jorge Oteiza de la Universitat Pública de Navarra entre 2007 i 2012. 
Ha estat comissari de nombroses exposicions als museus del Prado, Reina 
Sofía, Palacio Real de Madrid, IVAM de València, Esteban Vicente de Segovia, 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, Guggenheim de Nova York i de Bilbao, 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, etc. 
 
Victoria Camps és doctora en filosofia i ha estat catedràtica de filosofia moral i 
política a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual actualment és 
professora emèrita. El 1993 va ser escollida senadora pel PSC-PSOE. Al 
Senat, va presidir la Comissió d’Estudi de Continguts Televisius i va coordinar 
un informe sobre la qualitat de la televisió pública. Ha estat membre del Consell 
Audiovisual de Catalunya del 2002 al 2008. Actualment, és presidenta de la 
Fundació Víctor Grífols i Lucas. També ha estat presidenta del Comitè de 
Bioètica d’Espanya i del Comitè de Bioètica de Catalunya, del qual encara és 
membre. Ha estat professora visitant de diferents universitats europees i nord-
americanes. És doctora honoris causa per la Universitat de Huelva.  
 
José Antonio Marina Torres és filòsof, escriptor i pedagog espanyol; 
catedràtic excedent de filosofia i doctor honoris causa per la Universitat 
Politècnica de València. La seva tasca investigadora s’ha centrat en 
l’elaboració d’una teoria de la intel·ligència que comenci en la neurologia i acabi 
en l’ètica. El seu interès per la filosofia pràctica l’ha dut a emprendre diferents 
projectes educatius, socials i empresarials, que són una mostra del que 
investiga i defensa en la seva obra escrita. Fruit d’aquest interès, ha posat en 
marxa el moviment Mobilització Educativa i dirigeix la Fundació Universitat de 
Pares, un conjunt de projectes que inclou la Universitat de Pares en línia, el 
projecte pedagògic líder en parenting l’objecte del qual és ajudar els pares en el 
procés educatiu dels seus fills. És director del Centre d’Estudis en Innovació i 
Dinàmiques Educatives, i dirigeix la Càtedra Nebrija-Santander en Intel·ligència 
Executiva i Educació, per estudiar la manera de generar talent. 
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José Luis Pardo és catedràtic de filosofia a la Universitat Complutense de 
Madrid, on actualment dirigeix el projecte de recerca Inactualitat de l’home i 

actualitat de l’humanisme. Ha estat col·laborador de publicacions periòdiques i 
traductor al castellà d’autors de filosofia contemporània com F. Jameson, 
G. Debord, M. Serres, E. Levinas, G. Agamben i G. Deleuze. És coautor i 
coordinador del volum Preferiría no hacerlo. Ensayos sobre Bartleby (Pre-
Textos, València, 2000) i, juntament amb Fernando Savater, de Palabras 

cruzadas. Una invitación a la filosofía (Pre-Textos, València, 2003). Ha impartit 
cursos i conferències en diverses universitats i institucions, i ha publicat 
nombrosos llibres. 
 


