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Després d’anys de reclamacions in-
fructuoses a les institucions perquè po-
sin fi a les mancances històriques que
afecten al món de l’art, el sector de les
arts visuals considera que s’ha acabat
el temps d’espera i és hora de posar-se
mans a l’obra. Per primera vegada, di-
verses associacions i col·lectius (crí-
tics, galeristes, gestors i espais de crea-
ció) han constituït una plataforma de
treball conjunta que permeti fer-ne

un diagnòstic i buscar solucions.
Com a primera mesura, el proper

mes demaig es realitzaran unes jorna-
des de debat. En un comunicat fet pú-
blic ahir, el sector assenyala com a
principals mancances el paper de
l’educació a les escoles, la desconne-
xió de la universitat i els agents cultu-
rals, la decreixent presència de l’art en
els mitjans de comunicació, la falta de
rigor en els nomenaments de direc-
tors de museus i centres d’art, la falta
d’una política institucional d’adquisi-

ció d’art contemporani, la falta d’una
política coherent i sostinguda pel que
fa als centres d’art i fàbriques de crea-
ció, les insuficiència dels ajuts a la
creació i difusió nacional i internacio-
nal i el desinterès a l’hora de crear un
marc jurídic del món de l’art homolo-
gable al d’altres estats europeus.
En aquest sentit, entre les propos-

tes de partida els signants assenyalen
com a prioritàries la creació en breu
termini d’un fons d’art contemporani
de caràcter públic-privat, que faci cos-
tat a la creació dels artistes i assoleixi
una funció prescriptora, o la definició
d’un marc jurídic que estimuli l’ajuda
privada a la creació contemporània i
les seves estructures de producció i
exhibició, així com l’incentiu de com-
pres d’art contemporani.c

El sector de les arts visuals
s’uneix contra la precarietat
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