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1. La capacitat simbòlica
1.1. Els símbols
Ferdinand de Saussure (1857-1913) desenvolupa la teoria
del signe lingüístic que distingeix, com van veure els
estoics, significant i significat. El significant és una imatge o
so, mentre que el significat és el concepte que expressem
mitjançant el significant.

Signe natural

1.2. L’ésser humà, animal
simbòlic
Ernst Cassirer (1874-1945), a Filosofia de les formes
simbòliques, defineix l’ésser humà com un animal simbòlic,
substituint la clàssica concepció de l’home com a ésser
racional o animal racional, perquè la conducta moltes
vegades és irracional però, en canvi, no ens podem
desprendre d’allò simbòlic.

Manté una relació de semblança o de causalitat entre el
significat i el significant, com el fum és el signe del foc.

L’home, segons Cassirer, habita en un univers simbòlic.
Això vol dir que els símbols no són una mera eina de
comunicació, sinó que formen part de la nostra essència.

Signe convencional

De petits, descobrim el món per mitjà del llenguatge

No existeix cap altra relació entre el significat i el significant
que la convenció, és a dir, l’acord o l’ús social. El concepte
de tranquil·litat, per exemple, seguiria sent el mateix si en
lloc de la paraula «tranquil·litat» en tingués una altra com a
significant.

Les formes simbòliques més complexes són el mite, la
religió, l’ètica, la política, l’art i la ciència. La suma
d’aquests elements simbòlics és la civilització.

1.3. La creativitat
L’ésser humà manté una relació simbòlica amb el món.
Utilitza signes sempre que vol referir-se al món, pensar o
expressar-se en un entorn social.
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La creativitat està relacionada amb la imaginació i la capacitat
simbòlica, ja que totes dues són indispensables per al
desenvolupament de noves idees o de maneres de fer que
trenquen i redefineixen els motlles establerts. El talent creatiu
és la capacitat creativa altament desenvolupada.
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1.4. L’expressió artística i la
filosofia
L’art és, a la vegada, l’àmbit més propi de la creativitat i un
mitjà d’expressió que no exclou la transmissió de
conceptes.

Filosofia i literatura
El format més comú en filosofia és l’assaig. Amb una
extensió més gran que un article i menor que un tractat,
l’assaig permet l’exposició d’una sola qüestió correctament
desenvolupada a partir d’un examen històric que expliqui el
lloc que ocupa la qüestió en la filosofia, o en altres
disciplines del coneixement, així com l’ús dels conceptes
relacionats, si és convenient. Un assaig permet un
tractament adequat, que presenti raons d’allò que afirma i
refutacions d’allò que nega. Un article, en canvi, es
quedaria curt, mentre que un tractat sencer per a qüestions
aïllades resulta massa extens.

Tanmateix, la filosofia ha fet incursions en l’àmbit de la
literatura, com és el cas dels diàlegs de Plató, els aforismes
d’Heràclit i els de Nietzsche, la novel·la La nàusea i les
peces teatrals de Sartre o els poemes de María Zambrano.
En aquests casos, el format literari ha servit, per diferents
raons, a la transmissió d’idees filosòfiques.
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Filosofia i art
«L’art és la filosofia que reflecteix un pensament (…), una
obra d’art hauria de deixar perplex l’espectador, fer-lo
meditar sobre el sentit de la vida (…), l’art és una font de
coneixement, com la ciència o la filosofia. Si les formes no
són capaces de ferir la societat que les rep, d’irritar-la,
d’inclinar-la a la meditació, si no són un revulsiu, no són una
obra d’art.»
Antoni Tàpies (1923-2012)
Les arts plàstiques, encara que no siguin lingüístiques com
la literatura o la filosofia, no són completament alienes al
concepte. De fet, són aptes per a la metàfora i poden
aportar una aproximació al concepte diferent de la del
llenguatge, a la qual estem més acostumats.

Filosofia i música
En l’Antiguitat, Pitàgores va descobrir la relació entre la
música i les matemàtiques. Lluny de ser irrellevant, aquest
descobriment permet el desenvolupament de la música
tonal a Occident. A més, Plató va desenvolupar la teoria de
la música de les esferes, segons la qual els planetes i els
estels emeten sons armoniosos que no podem escoltar.
«La música es pot comparar amb un llenguatge universal, la
qualitat i l’eloqüència del qual supera tots els idiomes».
Schopenhauer
«Sense música, la vida seria un error». Nietzsche

edebé

© grup edebé

2. L’estètica
L’estètica és una disciplina filosòfica que té per objecte
d’estudi la bellesa i, de manera especial, les condicions que
fan belles les obres d’art.

2.1. L’experiència i actitud
estètica
L’experiència estètica és, a la vegada, emocional i
intel·lectual, ja que ens resulta difícil de comunicar i supera
la simple satisfacció dels sentits. Ens la proporciona
l’objecte estètic, que sol ser l’obra d’art, però també pot ser
un paisatge de la natura.
Perquè es doni l’experiència estètica és necessària una
actitud desinteressada davant l’objecte estètic, no en el
sentit de no donar-li importància, sinó de no pretendre
obtenir-hi profit o benefici.
«Havia arribat a aquest punt d’emoció en què es troben
les sensacions celestes donades per les belles arts i els
sentiments apassionats. Sortint de la Santa Cruz, em
bategava el cor, la vida estava esgotada en mi, caminava
amb por de no caure».
Stendhal (1783-1842)
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2.2. El judici estètic
En el judici estètic enunciem una proposició en què es
relaciona un objecte amb una qualitat estètica. Podem
emetre un judici estètic sobre qualsevol objecte, no
necessàriament ha de ser una obra d’art.

El judici estètic en Kant
La filosofia kantiana no restringeix el judici estètic a la
subjectivitat; tot el contrari, els judicis estètics són
universals.

Així, el judici estètic va més enllà de les preferències
personals. Quan diem:«Aquesta obra no m’agrada», no
emetem un judici estètic, però sí que ho fem quan diem:
«Aquesta obra és dolenta des d’un punt de vista artístic».
Per tant, aquesta consideració exclou les valoracions
personals de ser considerades judicis estètics, ja que seria
ridícul pretendre que quan emeto un judici a nivell personal,
aquest judici fos universal.

El sentit del gust és alhora subjectiu i intersubjectiu.
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3. La bellesa
3.1. Definició
Per a molts autors, la bellesa és allò que resulta agradable
als sentits i que, per tant, causa plaer. Tanmateix, la
insuficiència d’aquesta explicació queda de manifest en el
fet que, moltes coses que no són agradables no les
considerem belles.
Alguns consideren que la bellesa és una qualitat de
l’objecte, de manera que podem emetre judicis universals al
respecte; uns altres consideren que es troba en la mirada
del subjecte, de manera que no hi objectivitat ni universalitat
al respecte.

3.2. Tipus de bellesa

3.3. Bellesa i lletjor
La lletjor, podem dir, és el contrari de la bellesa, el seu
oposat.
Encara que, per si mateixa, aquesta definició no aporta
suficient coneixement sobre el concepte de lletjor, si
l’examinem podem distingir una doble oposició a la bellesa:
d’una banda formal i, d’altra banda, material.

La lletjor a nivell formal
S’oposa a la bellesa en tant que aquesta és harmoniosa,
proporcionada i equilibrada. En aquest sentit, la lletjor és
deformació, desproporció, desfiguració i desmesura.

La lletjor a nivell material
Distingim la bellesa natural de la bellesa artística; una
pertany a les obres d’art i l’altra, a les imatges i els sons de
la natura.

Si allò estèticament lloable, com la bondat, el valor o la
sinceritat, és bell, aleshores allò èticament reprovable, com
la maldat, la crueltat o la mentida, és lleig.

Les obres d’art poden ser mimètiques i imitar la natura, com
ocorria sempre en l’Antiguitat, o establir la seva pròpia
estètica.

És en el Romanticisme quan la lletjor, fins a cert punt,
irromp per primera vegada en la història de l’art. Apareixen
obres en què la desproporció i la foscor són representades
amb finalitats expressives. Tanmateix, no és fins al segle XX
quan l’art canvia aquesta concepció comú i tradicional, i
situa, de vegades deliberadament, allò lleig en el lloc que
corresponia a allò bonic, donant-li un valor estètic i artístic
per si mateix.

Kant, a més, distingeix entre la bellesa adherent que
posseeix un objecte quan es correspon a la idea que tenim
de com ha de ser, i la bellesa lliure que posseeix un objecte
per si mateix independentment de la seva finalitat.
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4. L’art
4.1. Concepcions de l’art
L’art com a imitació
L’art ha de ser una còpia o imitació de la realitat. És una
concepció pròpia de les cultures antigues i de corrents com
el Naturalisme i el Realisme.

L’art com a expressió
L’art ha de ser una mostra d’emocions i sentiments
vivencials difícilment expressables d’una altra manera. És
pròpia del Romanticisme i també de l’Expressionisme.

4.2. Funcions de l’art
L’art per l’art
L’art s’ha de desprendre de la pregunta sobre la seva utilitat
i la seva finalitat, ja que és un valor en si mateix.

L’art com a necessitat de la
naturalesa humana
L’art no compleix ni ha de complir cap utilitat ni funció, però
no perquè sigui un valor en si mateix, sinó perquè satisfà
una necessitat humana.

L’art com a evasió
L’art com a forma
Allò propi de l’art és la forma i no el contingut; és a dir, la
seva pura materialitat despullada d’expressions
subjectives. Aquesta concepció és pròpia de l’art abstracte.

L’art com a realitat imaginativa
L’art no es troba en l’obra física sinó en la imatge mental de
l’autor.
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L’art és un mitjà per a fugir d’una realitat insatisfactòria.

L’art com a purificació
L’art purifica l’espectador de certes passions que,
alliberades directament, serien perjudicials. En aquest
sentit, l’art és catàrtic.

L’art humanitzador
Si l’art té algun valor és perquè transmet i promou valors
ètics, socials, culturals, etc.
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4.3. L’obra d’art i la seva
interpretació
L’obra d’art és un objecte artificial perquè no la produeix la
natura sinó l’ésser humà. Ara bé, no tots els objectes
artificials són obres d’art.

Ens és possible a tots, malgrat les diferències culturals i
educatives, accedir per igual a l’experiència estètica?

Els crítics i els filòsofs de l’art solen assenyalar que en la
fruïció estètica cal diferenciar dos moments: el de la
contemplació i el de la reflexió. Per a molts autors, en un
primer moment és precís apropar-se a l’obra d’art amb una
actitud desinteressada i simplement gaudir-ne. Per a sentir
aquest plaer i viure aquesta experiència, no seria necessari
tenir coneixements sobre art: tots per igual podem gaudir
de la bellesa que proporciona l’obra. Després, pot venir o
no un segon moment, el de la reflexió. Aleshores, s’analitza
i s’estudia aquesta obra per a poder interpretar-la i
entendre-la.

Quant a la contemplació, hi ha dues posicions:
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Contextualisme
Para entender e interpretar correctamente la obra artística
de un autor, así como para poder apreciarla en su justa
medida, es necesario conocer el contexto global o el marco
en que se inserta esa obra particular. Así, se hacen
necesarios conocimientos acerca de la vida del artista, su
intención, su marco cultural e histórico, etc.

Aïllacionisme
Per a poder apreciar i entendre una obra d’art no és
necessari sortir fora de l’obra mateixa. L’art només
requereix una contemplació oberta i una autèntica atenció,
però no necessita cap altre coneixement extern. Si cal
recórrer a coneixements sobre l’autor, l’època, els mitjans,
etc. per a entendre-la, aleshores no és realment una obra
d’art. L’art, doncs, és autònom en cada cas.
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