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Les lliqons que m'han interessa t mes son les primeres d'e-s~i~Jt11f~?'I1!:1fl1affir~
~ ""'"d'elles ~~~ parlar de l'abstracci6 de la bellesa, i de l'impossibili-

tat de d~finir-la i encaixar-la en un sistema ~nic. Des de llavors he lle
git algunes obres d'esténica, i no he trobat res concret sobre bellesa,
ni sobre l'estética mateix coro a sistema, ni de la relaci6 entre la belle

sa i l'obra d'ar~.
IHi ha definicións enciclopediques per a totes les paraules i conceptes,

-definicions genera1ment carrinclones i estretes, que sorprenen. No hi ha
per6 altre manera d'entendren's que per mitj~d'aquestes definicions, i

val la _pena de partir d'e11es per arribar a resultats si mes no, diver-e

tits.
L'estética es la ci~ncia que tracta de la bellesa i de la teoría fonamen-

Ital i filosofica dep l'art. La bellesa es la propietat de les-coses que
fa que siguin estimades, proporcionant-nos una delectanqa espiritual. A-
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que st a propietat soLame n t existeix en la n-aturalesa i l!wve¡' t~ersa ~t~elona
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(raries i art1stiques. La bellesa absoluta resideix solament en Deu.
Ciéncia es el coneixement cert de les coses pels seus principis icauses.

( .
Estética dones, no pot esser una ciencia, el conejxement cert de quel-
com tan relatiu coro la bellesa.
Hi ha una -infinitat d'intents de definició de la bellesa, mes o m~nys
dolents ~ero cap concreto Sant Tomas, reduint considerablement el proble
ma i amb un optimisme pl~ d'aplom, diu que "belles son les coses que al
veure-les agraden"- La bellesa residiría llavors únicament en l'individu
i en la seva aptitud de contemplar i saber descobrir les coses agradables

per a convertir-les en coses belles.
-Kant i topfer, .~xt ••x~,xmes pessimistes que sant Tomas, creuen que el

I /problema no te solució. Kant diu que la bellesa no te realitat objectiva,
o almenys no hi ha manera de que el nostre entemiment pugui adquirir la
certesa de la seva existencia. Topfer creu que el principi únic que en-
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llaq\entre si totes les man t res t ací.oris particulars deUfWer~yti1.~Q!wmaH~afffi~ua
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dat fora del nostre alcanQ. Jo trobo justlssima aquesta apreviació de
Topfer. Existeix,pero,un intent de principi, i unes lleís estéttques, pIe

/nes de comicitat. Segons aquest princ~pi unlc, per a la realització de l'
obra d'art cal tenir en compte les lleis de l'ordre, de l'intpgritat, de
la claretat, de l'imitáció,de la veritat,de l'expressló, del plaer estétic,
i de la armonia.La deflnició de gada una d'aquestes lleis fa riurer molt.
De la llel del plaer est.tic, diutextualment: que tot alló que en 1'0-
br-a d'art es un desto'r-b per el goig estétic de l'espect-ador es un defecte
de bellesa de l'objecte. Per lmporta~t que si"gui l'element objectiu en
bellesa, el fall del criteri subjectiu es inel-ludible; ja pot acumular
per~eccions i meravelles l'artista en la seva obra; si el resultat final
desagrada, inquieta o molesta, ningú creura en la beIlesa d~ l'obra.
Aixó fa el mat ix efe~te que el que produiría llegir en un manual d'au-.. .

tomovilisme, que encara que sigui perfecte 1 ben construit i ben medi~
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t at un automóvil, si no pot correr ningú er-eur-á que va8~li~rc9d'Humanitats
Totes les demés lleis son semblante a aquesta del plaer estétic, i el
sistema s'acaba en un veritable apoteosis de classificació de les arts.
Hi ha un concepte que es repeteix sovint, i que de tan ampli no vol
dir res. Em refereixo a l'obra d'erj. Si ert es tot el que es fa per l'
iridustria de l'home, i art e~ diu en contraposició a Naturalesa, en l'
Univers només hi ha Naturalesa i obres d~art.
Tractant de definir la bellesa d'una manera abstract~t Leibniz diu que

f ,el fenomen estetic es el clarobscur de l'avtivitat representativa, una
concepció confusa de l'ordre i armonía de les coses. Leibniz intenta
explicar d'una manera abstravta una cosa abstracta, i no diu res abso-

lutament.
Hegel profunditza en ta filosofía de l'art, pero analitza molt lleuge-
rament la bellesa. Per ell, la realitat es un esperit que es transto~

~
ma i es desenrotlla en el mon dels eossos i de les an&mes, de l'dniea
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t 1 i UniversitatA ton~ade 8rcelonamanera com po evo ue onar-un esperi t, es a dir, per un .nr.D~esd'fGe-- IDpJToleca umamtats

tic. L'historia del mon es una cadena d'idees i una necessitat lógica en-
llaya entre si totes les etapes del s~u passat, el seu present i el seu

,
pervindre. L'art es una de les formes d'aquest proc~s dialectic.
Segons aquesta definici6, el concepte de bellesa queda del tot separat
de l'obra d'art. Si l'art es IKxmitia esencialment un miijai mitja de rao-

Lo lleig es lo que careix de bellesa. Bellesa i lletjesa son dos extrems
nament i expressió, pot prescindi~ de la bellesa •
.,..., ...._ .....-... ~ ~ ..J'... _

d'una mateixa sensació. Aquesta sensació es produeix entre l'espectador i
i l'obra que contempla, i no es deu ni a l'obra ni al espectador, sinó
a una justa correspondencia entre els dos. L'obra es incommovible, i ge l'
estat de l'espectador al produir-se el contacte amb l'obra, depén que
la sensaci6 sigui de bellesa o de lletjesa. En el cas concret d'una obra
d'art, l'artista no te res a veurer amb aquesta sensaci6, ni l~ pot con-
duir , ni controlar, perqué la mateixa obr pot correspondrer als dos ex-
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trems oposat e de la sensació, segons com es pr-odueIxI ~:S.¡l\Aste aJ.~Baccelona
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Bellesa i lletjesa son, dones, dos extreme d'una sensació. Al mig d'a-
quests dos extrems hi ha l'equilibri, un rep6s que s'ha de traduir en una
sensació també. S'ha acceptat que el que analitza no admira, i el qme ad-
mira no anal i tza. LL'ar-tí sta no admire, per l'anali sis l'obre. d' a.rt? ~

~~ .
La. sensació ~ i lletjesa pot correspondrer a aquest estat. No es
et transport de bellesa o de lletjesa sense control, sinó el j~mtxmi domi-
ni perfecte de la sensació.
La be Ilesa i la lletjesa son una il=lusi6, il-lusió que com totes les il-
luslons estl subjecte a un engany deIs sentits. La sensació es una impre-
sió que les coses produeixen en nosaltres per mitja dels sentits.Bellesa i
lletjesa depenen~doncs de l'educació deIs nostres sentits, i es produeixe~
sempre en nosaltres ma te í xos , i es impossible pr-ovocer=Las d'una menega de-
terminada, ni sotmetre-les a regles ni rleis.

f.d'A. Clldés Rossinyol.
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