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ORGANIZADOR PREVIO 

Actividades previas 
 

1. Sinala, de entre estas dez imaxes, cales representan, na túa opinión, actividades artísticas e 

cales non. Fundamenta a resposta. 

 

 

 

 
 

 

2. De entre os seguintes pares de propiedades, especifica cales cres que son aplicables ás 

actividades artísticas (aínda que sexa a unha soa) antes sinaladas, e cales non: 

 

 son divertidas    son aburridas 

 

 requiren esforzo físico  non requiren esforzo físico 

 

 procuran crear beleza   non procuran crear beleza 

 

 requiren esforzo mental  non requiren esforzo mental 

 

 son agradables    son noxentas 

 

 son orixinais    son vulgares 

 

 non as pode realizar calquera persoa pódeas realizar calquera persoa 

 

 son desacougantes   son acougantes 
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 non teñen ningunha utilidade  teñen unha grande utilidade 

 

 custa moitos cartos producilas producilas custa moi poucos cartos 

 

 interesan a moita xente  interesan a pouca xente 

 

 son moi difíciles de facer  son moi doadas de facer 

 

 só moi poucos disfrutan con elas disfruta con elas a maioría 

 

 procuran provocar emocións  non procuran provocar emocións 

 

3. Reúne tódalas propiedades nas que coinciden a totalidade das actividades que consideras 

artísticas. ¿Cres que son esas as principais propiedades que debe cumprir unha actividade para 

poder ser considerada artística, ou coidas que falta algunha outra igualmente fundamental? Se 

fose así, sinala cal e explica o porqué. 
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A CAPACIDADE SIMBÓLICA 

 

 
Cuestións: 

1. Sabes cal en que consiste a distinción entre “xénero común” e “diferenza específica” 

nunha definición? Se non é así, procura esa información. 

2. En que se diferenza a representación simbólica propia da arte da propia da linguaxe en 

xeral? (Para responder a esta pregunta trata de situarte na posición dun artista –un pintor, un 

fotógrafo, un poeta...- que se propón representar algún tipo de fenómeno –p. ex., a chegada da 

primavera nun parque con variadas especies arbóreas- e a representación dese mesmo 

fenómeno no diálogo de dous paseantes calquera). 

3. Por que, segundo Cassirer, na estética moderna a atención ao “xénero común” 

escurece ou mesmo suprime a “diferenza específica” da produción artística? Procura algún 

exemplo de manifestación artística moderna, contemporánea dos anos nos que Cassirer 

escribiu este texto, para interpretar mellor o sentido da afirmación deste autor. 

 

A DEFINICIÓN DA ARTE 

 

A Estética ocúpase do estudo da beleza, que tanto se pode manifestar nos fenómenos naturais 

como nos obxectos fabricados polo home. Polo tanto, calquera obxecto é susceptible de ser 

contemplado desde o punto de vista estético. Dentro da Estética, a Filosofía da Arte ocúpase 

exclusivamente do resultado dunha actividade específica dos seres humanos que chamamos 

actividade artística ou arte. O resultado desa actividade é o que denominamos obras de arte. 

Pero, que é unha obra de arte? Unha primeira definición moi simple podería ser esta: todo 

produto da acción humana realizado co obxectivo de transmitir beleza. Esta definición 

presenta dous tipos de problemas: o primeiro é que fai depender o carácter de obra de arte da 

intencionalidade do produtor; se a aceptamos, calquera cousa é obra de arte, sempre e cando 

quen a fixo declare que esa era a súa intención ó facela. O segundo problema é que identifica 

estritamente o obxectivo da arte na produción de beleza. O concepto contemporáneo de obra 

de arte non sempre se adapta a esta esixencia. Un artista contemporáneo chegou a expresar 

esta resistencia cun paradoxo: “só o feo é fermoso”. 

 

Fronte a este enfoque, o filósofo de orixe alemá Ernst Cassirer (1874-1945) pon o acento na 

natureza simbólica da expresión artística. Porén, como sinala no texto co que iniciamos este 

A arte pode ser definida como unha linguaxe simbólica, mais isto proporciónanos o 

xénero común pero non a diferenza específica. Na estética moderna o interese polo 

xénero común semella prevalecer a tal grao que escurece e suprime a diferenza 

específica. (...) ... hai unha diferenza innegable entre os símbolos da arte e os termos 

lingüísticos da linguaxe ou a escrita correntes. Estas dúas actividades non 

concordan nin polo seu carácter nin polo seu fin; non empregan os mesmos medios 

nin tenden cara a mesma meta. Nin a linguaxe nin a arte nos proporcionan unha 

simple imitación de cousas ou de accións; ambas as dúas son representacións. Mais 

unha representación no medio das formas sensibles difire amplamente dunha 

representación verbal ou conceptual. 

Erns Cassirer (1997, 1ª ed. 1945): Antropología filosófica. Fondo de Cultura 

Económica. Páxs. 248-249. 
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apartado, isto só nos proporciona o “xénero común” que constitúe unha parte de toda 

definición. Mais unha boa definición debe proporcionar tamén a propiedade específica que 

distingue o campo propio do definido. Desde o punto de vista do xénero, a arte non se 

distingue de calquera outra manifestación simbólica propia do ser humano, é dicir, de 

calquera representación mediante a linguaxe, que é o instrumento simbólico por antonomasia 

do ser humano, segundo vimos no apartado da Antropoloxía. Non se distinguiría, logo, da 

ciencia e da filosofía en xeral, nin tampouco de calquera conversa común. 

 

Que é o específico da arte, logo? Hai un momento apuntamos que esa especificidade podería 

estar na beleza. Agora ben, o campo filosófico que chamamos Estética (o que estamos 

tratando de facer nestas notas) tamén se ocupa da beleza: é isto tamén arte? Non, porque aquí 

a beleza é obxecto dunha reflexión de carácter conceptual mentres que na arte, como nos di 

Cassirer, a representación ten un “carácter sensible”, isto é, realízase mediante formas físicas 

materiais que se ofrecen á contemplación sensorial, non mediante abstraccións lingüísticas. 

Cabería porén unha obxección a esta concepción, en tanto que semella conceder un peso moi 

importante á dimensión mimética da arte, isto é, ao que teñen de imitación do real certas 

representacións artísticas tradicionais. Mais, como teremos ocasión de comprobar, a mímese 

nin foi un elemento dominante en todas as etapas da historia da arte nin o é especialmente na 

contemporaneidade, despois da aparición das chamadas vangardas artísticas de inicios do 

século XX. Quizais isto explique en parte a nota crítica que Cassirer dedica ao que el chama 

“estéticas modernas”. 

 

Con todo, resulta instrutivo seguir as revisións críticas ás que Cassirer somete ás teorías 

estéticas posteriores ao romanticismo. Considera que o erro da maioría delas derívase de 

establecer unha analoxía entre a arte e determinadas “esferas desordenadas e desintegradas da 

experiencia humana” (como o soño, a hipnose, a embriaguez) que, segundo o seu punto de 

vista, esaxeran o que hai na arte de irracionalidade ao tempo que esquecen o que ten de 

intervención racional. Neste sentido, salienta: 

 

 
 

Na súa concepción das artes, Cassirer pretende manter unha distancia entre as teorías 

intelectualistas, características dos períodos clasicistas, que tenden a reducir a creación 

artística a decisións guiadas por modelos conscientes preestablecidos, onde predomina o ideal 

de unidade harmónica e equilibrada; e as teorías irracionalistas, que reducen o artístico ao 

resultado de forzas, ben psicolóxicas ou ben abertamente místicas ou esotéricas, imposibles de 

seren explicadas segundo pautas racionais. A influencia do romanticismo acabaría por 

impoñer o predominio destas últimas teorías (con antecedentes importantes no pasado, como 

teremos ocasión de sinalar), que son as que manteñen aínda unha importante vixencia. Nese 

sentido, a proposta de Cassirer sen dúbida atopa importantes dificultades para dar conta de 

moitas das manifestacións máis características das artes contemporáneas, como por outra 

A definición da arte, ofrecida polos escritores románticos, é unha contradición nos 

termos. Toda obra de arte posúe unha estrutura intuitiva e isto quere dicir un carácter 

de racionalidade. (...) A arte non está vinculada á racionalidade das cousas ou dos 

acontecementos. Pode infrinxir esas leis de probabilidade que, segundo os estéticos 

clásicos, serían leis constitutivas da arte; pode proporcionarnos a visión máis 

extravagante e grotesca e posuír, con todo, a súa racionalidade peculiar, a da forma. 

(...) 

Erns Cassirer (1997, 1ª ed. 1945): Antropología filosófica. Fondo de Cultura 

Económica. Páxs. 247-248 
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banda el mesmo albiscaba nos seus textos dos anos corenta. 

O semiólogo e especialista en arte italiano Umberto Eco (1932-2016) chamou a atención 

sobre o feito de que, tras a acción radicalmente transgresora das rupturas vangardistas do 

século XX, ao situar ao artista como o demiurgo que, coa súa acción creadora desprovista de 

toda regulamentación previa, determina o campo do artístico, resulta xa imposible 

proporcionar unha definición previa do que é a arte, que distinga o seu campo propio do que 

non o é (A definición da arte, 1968). Para dar conta desta situación propuxo o concepto de 

“obra aberta”, unha obra que xustamente desafía os principios que rexían a concepción da 

arte clásica, onde a unidade da obra, o equilibro e a harmonía entre as partes e a pretensión de 

beleza constituían elementos irrenunciables. Nestas obras o significado simbólico non é dado 

de forma definitiva e pechada senón que require da intervención activa do espectador (véxase 

o texto de seguido) e a miúdo a vella unidade deixa paso á fragmentariedade e ao inacabado. 

Esta é a situación na que nos atopamos, en boa parte das manifestacións artísticas, máis de 

cincuenta anos despois da publicación da obra de Eco. 

 

 
 

 

A CREATIVIDADE 

 

 

... o primeiro esencial é que debemos entender como se producen os 

pensamentos novos. Non propoño entrar agora nesta cuestión en 

detalle, pero recomendo ler o libro de Henri Poincaré (...) Ciencia e 

Método, e que se lea o capitulo titulado “Descubrimento Matemático”. 

Describe o autor no seu libro como traballou dura e 

concienciudamente, propoñéndose preguntas de acordo coas regras da 

lóxica respecto a certos problemas matemáticos, e como chegara ao 

punto máis avanzado posible que podía acadar mediante o esforzo 

directo. 

Describe como despois tivo que marchar un curso ao servizo militar 

como reservista, e un día presentóuselle repentinamente a revelación 

da solución. 

Esta conexión entre un período preliminar de pensamento intenso e a 

súbita aparición da inspiración ten sido relatada unha e outra vez por 

todo tipo de escritores. Platón, por exemplo, di “da memoria e a 

opinión cando estamos en un estado de descanso, prodúcese 

coñecemento”. 

Graham Wallas (1940): O home e as súas ideas. 

O feito particular que suxeriu este relatorio consiste na aparición, nestes 

últimos anos, e en sectores diferentes, de obras cuxa “indeterminación”, 

cuxa apertura pode aproveitar o lector baixo un aspecto produtivo. 

Trátase, en definitiva, de obras que se presentan ao lector ou espectador 

non totalmente producidas nin concluídas, cuxo goce consiste na 

conclusión produtiva das obras; conclusión produtiva na que se esgota 

tamén o mesmo acto da interpretación, porque a forma da conclusión 

amosa a especial visión que o espectador ten da obra. 

Umberto Eco (1970): La definición del arte. Ediciones Martínez Roca. Páx. 

161. 

 



7 
 

 Cuestións: 
4. De acordo coa experiencia de Poincaré que o autor deste texto relata, e que 

segundo el tamén tería sido constatada por moitos outros escritores, cal sería o proceso 

mediante o cal se producen as ideas innovadoras (os “pensamentos novos”)? 

5. Este proceso é plenamente consciente ou intervén nel algunha circunstancia 

que poderiamos cualificar de inconsciente? 

6. Coincide esta descrición dos procesos creativos coa idea que xa tiñas sobre 

eles? 

 

Segundo vimos na Unidade sobre Ciencia, os grandes descubrimentos científicos non son 

produto da aplicación dun procedemento aplicable de modo mecánico. A creación de hipótese, 

viamos, resultaba ser máis o resultado do traballo da imaxinación ca non do intelecto. Por iso 

cabe dicir que un científico, cando “inventa” ou formula unha hipótese para resolver un 

problema, actúa en certo xeito coma un artista. Non debe sorprendernos logo que se teñan 

adoptado as teses dun científico, o matemático e físico francés Henri Poincaré (1854 - 1912), 

como base para unha teoría da creatividade que ten aplicación tanto no campo da ciencia 

como no das artes. 

Segundo Poincaré, a resolución dun problema que implica a invención dunha solución nova 

(non a aplicación de solucións xa coñecidas, pois neste caso non falariamos de “invención”) 

pasa por unha serie de fases. Nunha primeira, plenamente consciente, analízanse as 

dificultades sen chegar a atopar a solución. Unha segunda fase require un período de 

repouso; é neste período cando, interpreta Poincaré, opera unha dimensión inconsciente da 

mente que, logo dun tempo que é imposible nin predicir nin planificar, proporciona a solución 

dun xeito súbito e instantáneo coa forza da evidencia. É o “eureka!” que a tradición atribúe a 

Arquímides no momento de atopar a súa célebre lei. Finalmente, nunha terceira fase, intervén 

de novo o pensamento consciente que aplica o resultado da inspiración, “deducindo as 

consecuencias inmediatas, ordenándoas, redactando as demostracións”, isto é, verificando a 

validez da solución (Ciencia e método, Libro 1º, Cap. III). 

 

Mais, advirte Poincaré, sería erróneo pensar que a intervención inconsciente é simplemente 

mecánica, dada a aparencia de automatismo no xurdimento da idea inventiva. Lonxe diso, “o 

eu subliminal”: 

 

 
Isto non lle conduce a propoñer unha superioridade da mente inconsciente sobre a consciente 

mais si a supoñer que intervén algún tipo de mecanismo, que recoñece ten algo de “moi 

misterioso”, por medio do cal, de todas as combinacións posibles que o inconsciente foi 

barallando, só acceden ao consciente aquelas que “afectan máis fondamente á nosa 

sensibilidade”, e estas caracterízanse porque son “as máis belas”. E neste punto a analoxía 

entre a creación científica e a estética se fai definitivamente explícita: nos dous casos, non é o 

intelecto quen decide senón a sensibilidade e, tamén nos dous casos, esta asóciase cun ideal 

de beleza que para Poincaré remite explicitamente a harmonía matemática formulada por vez 

primeira por pitagóricos, e que está presente tamén na teoría da inspiración que Platón 

aplicaba á poesía. 

Apoiándose en Poincaré, o pedagogo e científico social británico Graham Wallas (1858-

1932) propón catro fases no proceso da acción creativa: 

1. preparación: a mente consciente traballa sobre un problema, explorando todas as 

dimensións do mesmo pero sen albiscar aínda unha solución. 

non é puramente automático, é quen de discernir, ten tacto, delicadeza; sabe escoller, sabe adiviñar. Que 

digo? Sabe adiviñar mellor ca o eu consciente porque ten éxito alí onde este tiña fracasado. (Ibid.) 
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2. incubación: o problema con toda a súa complexidade é interiorizado pola mente 

durante un período no que aparentemente non acontece nada novo. 

3. iluminación (insight): a idea creativa salta subitamente desde a mente inconsciente ao 

consciente. 

4. verificación: o consciente verifica, elabora e aplica a idea creativa. 

 

Sabemos que artistas tan destacados das correntes vangardistas de comezos do século XX, 

como o francés Marcel Duchamp, confesaron terse inspirado nas teorías de Poincaré. En 

calquera caso, segundo esta teoría é evidente que a creatividade non aparece como un simple 

efecto dunha actividade metódica, intelectualmente guiada, senón que hai nela unha 

dimensión que cabería cualificar de irracional, no sentido de que escapa do control consciente 

racional. Como dixemos antes, esta teoría é perfectamente congruente coa teoría da 

inspiración platónica así como coa teoría do xenio artístico que o romanticismo promoverá. 

Porque, en efecto, subxace nesta concepción a idea de que ese momento misterioso que 

constitúe a inspiración só estaría ao alcance de certos individuos dotados dunha mente 

especial. 

Fronte a este modelo, que continúa a ter moita aceptación, estudos posteriores, desenvolvidos 

sobre todo no ámbito da psicoloxía, tenden a considerar que a acción das personalidades 

creativas é menos uniforme do que as fases de Poincaré dan a entender. Howard Gardner, 

promotor da teoría das intelixencias múltiples, tense manifestado en contra da que el 

denomina “visión convencional da creatividade coma un proceso místico e irracional” (Arte, 

mente e cerebro. Unha aproximación cognitiva á creatividade, 1982). Aínda que recoñece que 

faltan estudos sobre os procesos específicos da acción creativa (na actualidade dispoñemos de 

máis pero aínda non podemos dicir que nos teñan proporcionados conclusións definitivas), 

amosa exemplos de notables personalidades creativas de variados campos que parecen probar 

que non existen pautas estritamente uniformes. Contrariamente ao que pensaba Poincaré, 

asegura que “Darwin non experimentou ningún arrinque súbito de inspiracións, ningún 

pensamento ou teoría totalmente nova”. Se certos datos biográficos dos que dispoñemos 

confirman a extraordinaria espontaneidade creativa de Mozart, outro xenio musical como 

Beethoven manifestaba grandes dificultades na composición: “Mentres as partituras 

velozmente compostas por Mozart rara vez contiñan pasaxes tachados, os borradores de 

Beethoven salientan raptos dolorosos e mesmo torturados de creación” (ibid). Hai novelistas, 

como Thomas Mann, que adoitaban desenvolver as súas obras seguindo un proxecto 

minuciosamente deseñado e seguindo un lento proceso de traballo case propio dun 

funcionario, mentres outros confesan que comezan a escribir guiados por unha vaga intuición, 

improvisando a medida que avanzan na construción da obra. Lémbrese, para rematar, a 

celebre frase do considerado o máis xenial pintor do século XX, o malagueño Pablo Picasso: 

“A inspiración? Si, pero que me colla traballando”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

A ESTÉTICA FILOSÓFICA 

 

Textos con cuestións: 

1.1.   

 
1.2.   

 
1.3.   

 
Cuestións: 
 

1. Trata de explicar, coas túas propias palabras, o sentido da definición de arte que 

neste texto da Tatarkiewicz. 

2. Por que Platón asegura que a poesía non é unha arte? Cres que Platón entende por 

arte o mesmo que entende Tatarkiewicz? Por que? 

3. Encontras algunha discrepancia entre as dúas definicións, ou cres que son 

coincidentes? Pensas quizais que, aínda que non coincidentes, non son 

contraditorias entre si? Entraría nesas definicións a poesía, tal como a entende 

Platón? Razoa as túas respostas. 

4. Cres que a diferente importancia que Kandinsky atribúe ó coñecemento e 

aplicación das “leis” ou “regras” na carpintería e na pintura pode ter algo que ver 

coa distinción entre “arte” e “artesanía”? Por que? 

5. Relaciona a afirmación de Kandinsky sobre o papel do coñecemento das regras ou 

leis na práctica artística coas frases de Platón e Tatarkiewicz. 

6. A partir do debatido previamente sobre as propiedades atribuíbles á actividade 

artística, expresa o teu punto de vista respecto do que din estes tres autores. Se non 

che resulta satisfactoria ningunha das definicións, propón a túa propia. 

 

A arte é unha actividade humana consciente capaz de reproducir cousas, construír formas, 

ou expresar unha experiencia, se o produto desa reprodución, construción ou expresión 

pode deleitar, emocionar ou producir un choque. 

   

W. Tatarkiewicz. Historia de seis ideas. 

 

Todas as regras que se descubriron na arte antiga e as que se descubrirán nun futuro, regras 

ás cales os historiadores da arte atribúen unha importancia esaxerada, non teñen nada de 

xeral: non levan á arte. Se coñezo as regras da carpintería, sempre poderei fabricar unha 

mesa. Pero quen coñeza as supostas leis da pintura, xamais estará seguro de crear unha 

obra de arte. 

 

Kandinsky. A gramática da creación. 

 

Pois todos os bos poetas, épicos ou líricos, compoñen os seus fermosos poemas, non por 

arte, senón porque están inspirados e posuídos... ... ... O deus parece ter privado adrede a 

tódolos poetas, profetas e adiviños, de toda razón e entendemento, para mellor adaptalos ó 

seu emprego como ministros e intérpretes seus, e para que nosoutros os oíntes 

recoñezamos que os que escriben tan fermosamente están posuídos e se dirixen a nós 

inspirados polo deus...  

Platón. Ion 
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A EVOLUCIÓN HISTÓRICA DO CONCEPTO DE “ARTE”  

Cómpre ter en conta que non sempre se entendeu por arte a mesma cousa. A palabra “arte” 

procede da latina “ars”, que foi utilizada como tradución do grego “tekné”. En orixe, “tekné” 

significaba “destreza” ou “habilidade”, tanto mental como física. Para os gregos era “tekné” a 

construción dunha casa ou dun barco, a realización dunha estatua ou a fabricación dun ánfora; 

pero tamén a condución dun exército, a capacidade de producir discursos ou mesmo de 

realizar operacións matemáticas. Unha “tekné” caracterízase por depender dunhas 

determinadas regras ou preceptos, que poden ser ensinados e, naturalmente, aprendidos. As 

artes entendíanse, pois, como “técnicas” (de feito, esta palabra procede de “tekné”) que os 

mestres transmitían aos aprendices. 

 

Ata o Renacemento, en xeral predominou esta concepción. Durante a Idade Media 

diferenciábanse claramente as artes liberais, que eran aquelas que requirían só esforzo 

mental, e artes mecánicas, que tamén esixían esforzo físico. As primeiras desde antigo 

concretáronse en sete: gramática, retórica, lóxica, aritmética, xeometría, astronomía e música 

(entendida como teoría da harmonía). Non existe unha clasificación igual das artes mecánicas, 

aínda que entre as máis frecuentemente citadas case sempre aparecen a arquitectura, a 

medicina, a arte militar e, menos, o teatro ou arte dramática. A pintura e a escultura tamén 

eran consideradas artes mecánicas, pero durante moito tempo  concedéuselles escasa 

importancia, de xeito que pintores e escultores eran socialmente considerados dentro da 

mesma categoría de artistas menores, como os ourives, ceramistas ou canteiros. 

Decatémonos de que a poesía non aparece en ningunha destas clasificacións. E, 

efectivamente, non a tiñan por arte na antigüidade, como tampouco a música, entendida non 

como coñecemento teórico das regras da harmonía (esta, xa o vimos, era unha das artes 

liberais), senón como capacidade para compoñer, a cal, por outra banda, antigamente aparecía 

estreitamente vinculada á poesía, xa que esta era decote interpretada con acompañamento 

musical. 

 

Isto era debido a que se cría que estas capacidades non dependían de ningún precepto ou regra 

susceptibles de seren transmitidos. Os poetas ou os músicos, pensaban os antigos, non se 

“fan”, como se “fai” un arquitecto, un escultor, un militar ou un matemático. Os poetas e os 

músicos “nacen”, isto é, son individuos dotados dunhas capacidades innatas especiais, non 

reducibles a regras, das que non dispoñen o resto dos homes. Por iso é inútil intentar ensinar a 

alguén a ser poeta ou músico: se non ten esas capacidades, ninguén llas pode dar; se as ten, é 

superfluo quererllas dar. 

 

Platón explica esta particularidade da poesía por medio dunha imaxe mítica: o poeta é un 

home posuído por algún deus que fala aos homes a través del (texto 1.1.). Os poetas e os 

músicos, segundo esta imaxe, non serían artistas, senón máis ben profetas, homes elixidos 

para seren intermediarios entre os deuses e a humanidade. Esta imaxe reflicte un problema 

que aínda hoxe é obxecto de debate: é a cuestión de se as artes son reducibles a técnicas, 

regulables mediante preceptos transmisibles, ou se a creación artística é sempre (ou, polo 

menos, nas súas manifestacións máis valiosas) irredutible aos recursos técnicos de que se fai 

uso na súa práctica. A polémica que enfronta a arte como técnica e a arte como inspiración. 

Tendo en conta o que vimos no apartado anterior, é evidente que a teoría do artista creativo 

como “xenio inspirado” e individuo excepcional responde a esta segunda concepción da arte 

pero non tería aplicación respecto da primeira. 
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ARTISTAS E ARTESÁNS 

En todo caso, na antigüidade clásica e na Idade Media non había tal polémica: só eran artes 

xustamente as destrezas que dependían de técnicas susceptibles de aprendizaxe. A poesía e a 

música non o eran precisamente porque a súa práctica creativa derivaba da inspiración, ese 

“alento divino” imprevisible. 

 

O Renacemento e o Romanticismo foron os dous momentos históricos que contribuíron a 

modificar esta concepción. Por un lado, artes desvalorizadas, como a pintura e a escultura, e 

mesmo en certo xeito a arquitectura, adquiriron un novo valor, diferenciándose claramente das 

artes mecánicas “técnicas”. Os practicantes destas últimas pasaron a chamarse “artesáns”, 

mentres o nome de “artistas” quedou en exclusiva para os pintores, escultores e arquitectos. 

Estes, aínda recoñecendo a existencia duns preceptos técnicos que efectivamente eran 

ensinables, e sen os cales ninguén podería ser un bo artista, reivindicaban para si a mesma 

excepcionalidade que antes só se concedera a poetas e músicos. 

 

Por outra parte, estoutros, sen mingua desa condición excepcional, recoñecían que na súa 

actividade tamén existían normas técnicas perfectamente transmisibles, como o proba a 

proliferación de preceptivas poéticas a partir do século XV. A técnica, nas artes, pasaba, pois, 

a ter unha importancia secundaria. É así como nace a imaxe do artista como “xenio”: 

individuo excepcional que é quen de crear obras únicas, inigualables, irrepetibles (as obras de 

arte ou “obras mestras”). O artista que se limita a amosar un bo dominio técnico, imitando as 

regras xa inventadas por outros, non sobrancea o nivel propio dos artesáns (oleiros, ourives, 

etc.), os mellores dos cales só repiten con perfección as destrezas aprendidas dos seus mestres. 

O pintor Wassily Kandinsky, considerado o creador do abstraccionismo, expresa con claridade 

esta distancia no texto 1.2. 

 

Paralelamente, as ciencias (matemáticas, lóxica, mesmo gramática) deixaron de ser 

consideradas artes. A fronteira entre arte e non arte deixou de ser a técnica. Agora a 

distancia márcaa o obxectivo da actividade: no caso das ciencias é a ampliación do 

coñecemento; no caso das artes é a produción de beleza. Pero, acaso os artesáns non son 

tamén produtores de beleza? Non dicimos que esta xerra é fermosa, ou que é belo este anel, 

ou que nos marabilla aquel barco ou estas roupas? Por que non considerar artistas aos oleiros, 

aos ourives, aos carpinteiros, aos xastres, aos zapateiros...? De feito, non hai sempre, en toda 

obra humana, unha intencionalidade estética? 

 

A diferenza, díxose, é que o artista non persegue ningunha utilidade fóra de proporcionar a 

ocasión para que quen contempla a súa obra poida compracerse na beleza. As xerras deben 

adaptárense á función de recoller líquidos, os aneis á de adornar a quen os leva, os barcos 

serven para navegar, as roupas para protexer do frío... En ningún caso a súa función exclusiva 

é a de seren obxectos de contemplación estética. 

 

Esta pasou a ser, pois, a liña de demarcación do artístico na Idade Moderna. Con todo, 

tampouco agora a fronteira era manifestamente clara. Por exemplo, vimos que a arquitectura 

foi recoñecida como unha das artes máis nobres. Porén, non é certo que un arquitecto debe 

atender, na súa obra, non só a producir formas belas, senón tamén, e nalgúns casos 

prioritariamente, a crear espazos útiles para satisfacer funcións extra-estéticas: vivendas, 

templos, defensas militares, oficinas públicas, etc.? E as xoias, a súa función de adornar non é 

unha función especificamente estética? Non, as fronteiras non quedaran diafanamente claras, 

por iso as clasificacións das artes seguiron sendo imprecisas 
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AS BELAS ARTES 

A vella clasificación entre artes liberais e artes mecánicas comezou a ser abandonada a partir 

do Renacemento. Con todo, tardouse en propor unha clasificación substitutiva. Kant destaca a 

división entre artes agradables e belas artes. As primeiras son “as que só teñen como fin o 

goce” (Crítica da facultade de xulgar. I. 44.) e cita como exemplos as conversas enxeñosas e 

divertidas e os xogos. Nas segundas “o fin é que o pracer acompañe ás representacións como 

modos de coñecemento” (id.). Non podemos entrar a considerar aquí, en toda a súa 

transcendencia e complexidade, a suxestión kantiana de que as artes estritamente belas 

implican algo máis ca un simple pracer sensorial: implican unha forma de coñecemento. 

Un coñecemento, desde logo, non por conceptos (nese caso confundiríase coa ciencia), pero 

coñecemento e non só goce superficial (o que se sente cando se goza dun bo xogo, a práctica 

dun deporte ou os deleites gastronómicos). 

 

Desde Kant, as artes identificáronse especificamente coas belas artes. O propio Kant propuxo 

unha clasificación das mesmas que, porén, non obtivo a aceptación que acadaría a do francés 

Batteux. Como o tradicional fora que as clasificacións dividiran as artes en número de sete, 

Batteux propuxo tamén sete: pintura, escultura, música, poesía, danza, arquitectura e 

elocuencia. Esta última pronto deixou de ser considerada propiamente coma unha arte. Por 

iso, cando as innovacións técnicas desonvolvidas a partir da segunda metade do XIX 

introduciron novas modalidades que puxaron por adquirir o status de artes, falouse dunha 

“sétima arte”. Así se coñece aínda hoxe á cinematografía. 

 

Porén, como veremos máis adiante, xurdirá en principio unha grande resistencia antes de 

aceptar concederlle o status de artísticas a actividades como a realización de fotografías ou a 

produción cinematográfica, porque puñan en cuestión certas propiedades ata entón 

consideradas inseparables da concepción da “gran arte”: a condición de ser obras producidas 

conscientemente e a de seren únicas, o que a mediación da produción mecánica parecía botar 

por terra. 

 

Aínda que non se pode dar esta polémica como definitivamente pechada, cabe rematar este 

apartado cunhas conclusións provisionais. En primeiro lugar, considerar as artes só como 

produtoras de beleza parece deixar de lado aspectos das artes hoxe vistos como fundamentais 

para unha axeitada comprensión das mesmas. Isto é o que se apunta no texto de Tatarkiewicz 

(1.3.), que coloca no mesmo plano que o deleite tradicionalmente vinculado á contemplación 

estética, a produción de emocións ou “choques”, é dicir, iso que, por exemplo, o espectador 

dunha representación teatral ou dunha película vagamente expresa cando di como o 

“impresionou” o que viu. 

 

En segundo lugar, recoñécese que na actualidade non existe unha clasificación estrita das 

artes, como se admitiu na antigüidade. Non só aparecen novas artes, como as derivadas da 

intervención dos novos medios de reprodución técnica de imaxes e sons, senón que as 

tradicionais fronteiras entre as artes aparecen cada vez máis esvaradías (por exemplo, as 

establecidas entre pintura e escultura), e creacións antes consideradas “innobres”, propias de 

artesáns, reivindican, xunto a novas modalidades, o carácter de artísticas: o deseño de xoias e 

de moda, o deseño industrial, a gastronomía, etc. 
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ESTÉTICA E REALIDADE 

 

 
 

Cuestións: 

1. En que consiste a “deshumanización” da arte de que fala aquí o autor deste 

texto? Trata de poñer algún exemplo de obra de arte contemporánea que 

puidese tomarse como representativa desde fenómeno de deshumanización. 

2. Por que se salienta que esa deshumanización consiste nun proceso máis de 

“destrución” do “aspecto humano” ca non de chegada a algo que supoña a 

“fuga do humano”? 

3. Estás de acordo con ese diagnóstico sobre a arte contemporánea? 

 

 
 

Cuestións: 

1. Trata de procurar as túas propias verbas para describir esa “dobre lóxica” que 

segundo o autor deste texto caracteriza a situación das artes contemporáneas: 

por unha banda “a vaporización da arte”; pola outra, “a estetización da 

experiencia en xeral”. 

2. Pensas que hai algunha conexión entre o que Michaud chama “vaporización da 

arte” e a “deshumanización” de que falaba Ortega? 

3. Decátate da distancia que hai entre a publicación do primeiro (1925) e do 

Unha dobre lóxica goberna o conxunto da situación. 

Dunha banda, a experiencia da arte contemporánea toma a forma difusa e 

vaporosa da experiencia estética que teño descrito, mais faino nos cadros aínda 

convencionais e recoñecidos (galería, museo, escola de arte, manifestación 

artística). Tal é a vaporización da arte. Ao mesmo tempo desenvólvese unha 

estetización da experiencia en xeral: a beleza sen límites (beauty unlimited), a 

arte desborda por todas partes ata o punto de non estar xa en ningunha parte. Tal 

é a experiencia estética. 

(... ... ...) A experiencia estética tende logo a diluírse na experiencia estetizada en 

xeral, a menos que non constitúa un pequeno illote protexido, unha reserva 

turística na que se perpetúan os ritos do pasado. 

Yves Michaud (2003): L’art à l’état gazeux. Hachette – Éditions Stock. 

Páxs. 180-181. 

 

... a arte de que falamos non é só inhumana por non conter cousas humanas, 

senón que consiste activamente nesa operación de deshumanización. Na súa fuga 

do humano non lle importa tanto o termo ad quem, a fauna heteróclita á que 

chega, coma o termo a quo, o aspecto humano que destrúe. Non se trata de pintar 

algo que sexa por completo distinto dun home, ou casa, ou montaña, senón de 

pintar un home que se pareza o menos posible a un home, unha casa que 

conserve de tal o estritamente necesario para que asistamos á súa metamorfose, 

un cono que saíu milagrosamente do que era antes unha montaña, como a serpe 

sae da súa camisa. O pracer estético para o artista novo emana dese triunfo 

sobre o humano; por iso é preciso concretar a vitoria e presentar en cada caso a 

vítima estrangulada. 

José Ortega y Gasset (1987; 1ª ed. 1925): La deshumanización del arte. 

Espasa Calpe, colección Austral. Páxs. 64 – 65. 
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segundo (2003) textos. Trata de informarte sobre os cambios que se teñen 

producido nas artes entre esas dúas datas. Cres que o diagnóstico sobre as artes 

a finais do primeiro cuarto do século XX pode seguir sendo válido para 

comezos do XXI? 

 

Coa excepción da música, pódese dicir que en todas as restantes artes está presente o que os 

gregos denominaron mímese, isto é, a imitación do real. Isto é manifesto nas chamadas artes 

plásticas (pintura, escultura) mais tamén nas artes literarias. Aínda nas modalidades 

“fantásticas”, a analoxía co real está presente. Nas fábulas e nos contos marabillosos os 

animais falan, cousa que obviamente non acontece na realidade, pero de algún xeito 

agardamos que as palabras do león, as do lobo ou as da raposa garden algún tipo de relación 

con certas propiedades que poden ser “realmente” atribuídas a eses animais. Por outra banda, 

ao longo da historia das artes case en ningún momento a pura mímese actuou como criterio 

para determinar o acerto estético. Con isto queremos dicir que non abonda con que un cadro 

reproduza con absoluta precisión a figura dunha persoa para que digamos que é un “bo” ou un 

“fermoso” cadro. O canon polo que se guiaban os grandes escultores do período clásico (7 

cabezas para Policleto, 8 para Praxíteles) non pretendía “retratar”, por así dicir, a un 

determinado home fermoso senón propoñer un modelo de beleza ideal. Do mesmo xeito, 

considerábase impropio a presenza de individuos “vulgares” nas obras tráxicas, que só podían 

estar protagonizadas por persoas “nobres”. Non calquera cousa que formaba parte da 

realidade, xa que logo, era considerada digna de merecer unha representación artística pero, 

en todo caso, a representación (pictórica, escultórica, literaria) adoitaba gardar sempre unha 

relación de semellanza con figuras e accións que podían ser concibidas como reais. 

 

Isto é o que parece cambiar de xeito radical a partir do chamado período das vangardas a 

comezos do século XX. Se co surrealismo aínda se mantén un “figurativismo” que permite 

identificar obxectos do real (obsérvese o cadro de René Magritte Valores persoais, 1951) 
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- Identifica os obxectos que se poden observar neste cadro. Podería dicirse que son 

“obxectos reais”? Que hai no espazo representacional do cadro que en cambio non 

podemos considerar “real”? 

 

... co “abstraccionismo”, corrente impulsada na primeira década do século XX, desde 

distintos presupostos, por Kandinsky, Vasevich, Klee e Mondrian, prescíndese de calquera 

procura de semellanza con obxectos tomados da realidade perceptiva. Pero cómpre dicir por 

iso que prescinden de representar “a realidade”?  Observade estes dous cadros de Vasili 

Kandinsky (A gran porta de Kiev, 1928 / Composición IX, 1936). Seguramente, influídos 

polos títulos, seredes quen de enxergar algunha figura “real” no primeiro mais é difícil que 

podades facelo no caso do segundo, por moita imaxinación e esforzo que poñades. E con 

todo ... 

 

 
 

 
 

Aínda que a interpretación máis corrente e popular supón que os artistas vangardistas 

pretenderon “romper” con toda a arte anterior e desa ruptura tería nacido a nova modalidade 

de representación artística “non figurativa” ou “abstracta” ou, o que sería o mesmo, o 

abandono da mímese, outras interpretacións sosteñen que as vangardas non fixeron outra 
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cousa ca levar ata as súas últimas consecuencias a lóxica da modernidade artística (véxase, 

por exemplo, Valeriano Bozal: Los primeros 10 años 1900-1910, los orígenes del arte 

contemporáneo; 1991), que tería nacido co romanticismo (hai quen a retrotrae mesmo ao 

barroco) e que se movería na dirección de derribar todas as barreiras que os, por así dicir, 

“tabús” do clasicismo impuñan. Nada do “real” queda, logo, vedado para o traslado ao espazo 

da representación (e así poderá ser representada a violencia, o sexo, a pobreza, a ruindade, 

mesmo a fealdade). Porén, nesa procura de atrapar a “esencia” última da realidade, o artista 

contemporáneo tería acabado dando un paso que presenta un singular paralelismo co que 

simultaneamente se está dando tamén nas ciencias. Nada hai menos “parecido” á realidade 

percibida polos órganos sensoriais humanos que as ecuacións matemáticas da física cuántica, 

que hoxe consideramos a representación “máis exacta” de que dispoñemos da estrutura última 

que constitúe o “real” natural. En certo xeito, poderíase dicir que os artistas abstractos 

responden a esa mesma procura das estruturas esenciais da realidade perceptiva que, en última 

instancia, non son outra cousa ca puntos, liñas, formas, cores, é dicir, abstraccións. 

 

Cabe tamén outra interpretación (non necesariamente contraditoria con esta) segundo a cal a 

“esencia” que procuraban os artistas contemporáneos non era a da realidade do representable 

senón a das condicións mesmas da representación, isto é, a “esencia” dos códigos expresivos 

de cada xénero artístico específico, unha interpretación que adoita ser atribuída ao filósofo 

alemán Adorno e ao influente crítico de arte estadounidense Clement Greenberg. Mais sexa 

dun xeito ou outro, o que semella evidente é que as formas de representación artísticas 

impostas polas vangardas supuxeron un abandono máis ou menos radical das concepcións 

miméticas ata entón dominantes. Un abandono que ten moito que ver coa desorientación tanto 

do público, como de moitos teóricos, sobre os novos vieiros da arte. Esa desorientación é a 

que o filósofo español Ortega y Gasset cualificou como “deshumanización” das artes. As 

artes fanse en certo xeito difíciles de “comprender” porque se afastan do inmediatamente 

humano, porque mesmo parecen compracerse en “destruír” o que ata entón producía un gozo 

elemental e espontáneo nos receptores humanos. 

 

Porén, a propia lóxica da modernidade, empurrada ata os seus límites polas vangardas, acabou 

rompendo eses límites e dando paso á chamada posmodernidade. O xesto clave que marca a 

fin da modernidade (algúns falarán mesmo da “fin da arte”, Arthur C. Danto: Después del fin 

del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia; Paidós, 2001) atribúese ao francés 

Marcel Duchamp e os seus ready made. O artista xa deixa de ser o dominador dunha técnica 

mediante a cal produce unha obra porque esa obra pode ser un simple obxecto calquera, 

trocado en obra de arte pola decisión do artista (véxase a famosa fontaine, o urinario 

presentado á exposición dos surrealistas en Nova York en 1917, fig. 1). 

 

 
                              Fig. 1                          Fig. 2 
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A partir de aí poderase falar da disolución da obra de arte como obxecto identificable como 

tal, distinguible dos obxectos non artísticos. En 1964, Andy Warhol expón unha serie de 

caixas de madeira que reproducen a escala aumentada caixas comerciais de esponxas de 

aluminio. Esta será unha estratexia común dos artistas pop, facer arte cos obxectos máis 

banais da industria de consumo. Un ano despois, outro artista estadounidense, Joseph 

Kosuth, considerado o pai do conceptualismo, presentará a súa obra máis celebrada: Unha e 

tres cadeiras (ver imaxe). 

 

 
 

Co conceptualismo a obra xa non é propiamente un obxecto senón unha idea, un concepto. 

Nunha instalación, o artista dispón unha serie de obxectos cuxa función estética remata no 

momento en que a instalación de desmonta. Na performance a acción corporal do propio 

artista constitúe a obra. A arte, que no período clásico, aspiraba á permanencia, á eternidade, 

tórnase efémera. O teórico francés Alain Mihaud poderá falar de “arte gaseoso”. Non só a 

obra de arte xa non aspira a reproducir o real, a realidade mesma da obra artística ao parecer 

se está a esvaer. Cal será o futuro da arte? 

 

 

RELACIÓNS DA ARTE COA ÉTICA, O COÑECEMENTO E A TÉCNICA 

 

A cuestión da autonomía entre o campo da experiencia estética e a ética é probablemente un 

dos máis complexos de resolver. Xa vimos que Kant negaba auténtico estatuto estético ás 

actividades que só proporcionaban goce superficial Parecería, logo, que cumpriría recoñecer 

maior valor a unha obra capaz de “facernos mellores” que a outra que só nos divirte ou 

entretén, ou que mesmo excita en nós inclinacións consideradas “perversos”. En relación con 

isto, cómpre diferencia-la perspectiva histórica, estritamente empírica, da perspectiva teórica. 

Desde o primeiro punto de vista, cabe dicir que non se ten dado ningún período no que os 

grupos sociais, no poder ou non, non teñan pretendido a instrumentación das creacións 

artísticas con fins políticos. A censura das obras de arte, baixo a escusa da súa suposta 

inmoralidade, é un feito nada infrecuente, aínda nos nosos días. 
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Desde o punto de vista teórico, Platón defendeu o sometemento dos valores estéticos aos 

valores ético-políticos. El é o máis destacado dos defensores do moralismo, tendencia que 

considera que a perfección estética non se pode dar separada da perfección moral. Esta 

posición ten consecuencias especialmente discutibles nas artes narrativas, como a literatura ou 

o cine. Levada ao seu extremo implica que, por exemplo, unha novela só é boa se o que nela 

se defende é moralmente xusto. (Advírtase que isto non implica, como certos moralismos 

extremos chegaron a afirmar, o corolario segundo o cal a defensa dunha idea moralmente 

xusta faría per se a unha obra narrativa esteticamente valiosa. Tal suposto non debe ser 

atribuído de ningún modo a Platón). 

 

A posición contraria é o esteticismo, segundo o cal a perfección formal dunha obra de arte é 

totalmente independente dos seus contidos morais. O esteticismo extremado defende non só a 

autonomía dos valores estéticos respecto dos valores morais, algo sobre o que na actualidade 

existe un amplo consenso, senón ademais que a perfección da obra é a responsabilidade 

superior para o artista, o que significaría que este estaría eximido, en relación co proceso e 

resultado da súa acción esteticamente creadora, de toda responsabilidade moral e social. 

Detrás da confrontación entre moralismo e esteticismo agóchase a polémica arredor das 

categorías de forma e contido. Entendidas superficialmente, o contido é a materia de que 

trata unha obra de arte, e a forma a maneira en que esa materia é presentada polo artista. 

Tomemos, por exemplo, estes coñecidos versos de Rosalía: 

 

 Adeus ríos, adeus fontes, 

 adeus regatos pequenos, 

 adeus vista dos meus ollos 

 non sei cando nos veremos. 

 

Diremos que formalmente se trata dun poema composto por versos octosílabos con rima 

asonante en alternancia. Desde o punto de vista do contido, que expresa a despedida da autora 

dos lugares nos que naceu, antes de comezar unha viaxe. A opción moralista tenderá a xulgar 

a obra polo que conta, isto é, polo seu contido. A esteticista salientará que o seu valor é 

independente do contido: calquera tema é esteticamente valioso se é tratado con perfección 

formal. 

 

En xeral, hoxe tende a considerarse que a perfección estética dunha obra é resultado da 

perfecta adecuación entre forma e contido. Unha obra formalmente ben resolta, pero que 

transmita un tema banal ou estúpido, dificilmente poderá ser considerada esteticamente 

valiosa. E, dende logo, os contidos máis elevados non lexitiman esteticamente obras 

formalmente imperfectas. 

 

Por outra parte, a avaliación estética do contido dunha obra de arte tampouco debe ser 

confundida coa súa avaliación moral. Hai tamén un amplo consenso en aceptar que un artista 

non debe ser un moralista. Non é que os contidos de determinadas obras de arte 

(nomeadamente na literatura, o cine... as artes que temos chamado narrativas) carezan de 

implicacións morais. Pero aos artistas non se lles pide que os conflitos morais, os afectivos, 

ou os políticos, sexan presentados no modo que cabería esperar dun especialista en Ética, un 

psicólogo ou un dirixente político. A estes pídeselles a explicación racional deses conflitos e, 

a ser posible, a presentación de solucións. Do artista agárdase frecuentemente que nos poña 

ante os ollos os problemas, que acerte a evocar o misterioso, o agachado, o incerto. 

Frecuentemente, cando esta actividade problematizadora vai acompañada de proclamas de 

solucións, o valor estético reséntese. 
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A Estética leva tentando atopar criterios mediante os cales poidamos fundamentar a 

excelencia nas artes e a súa universalidade. É dicir, identificar as condicións obxectivas que, 

por riba das opinións particulares, permiten afirmar que unha obra de arte é valiosa, mentres 

outra non o é. Porén, aínda cando se teñen intentado diversas variantes de estéticas 

“científicas”, nin en xeral os seus procedementos concordan coas rigorosas esixencias da 

metodoloxía científica, nin parecen dar conta da especificidade característica da obra de arte. 

Finalmente, pódese afirmar que ata o momento ningunha acadou un consenso semellante ao 

propio das disciplinas científicas contemporáneas. Se ao parecer o discurso científico sigue 

fracasando nos seus intentos de dar conta plena dos fenómenos artísticos, non é con todo certo 

que os desenvolvementos técnicos están a modificar de forma definitiva as condicións tanto 

da produción como da recepción das obras de arte? 

 

ARTE E REPRODUCIBILIDADE TÉCNICA 

Como xa temos adiantado, inicialmente houbo unha grande resistencia antes de aceptar 

concederlle o status de artísticas a actividades como a realización de fotografías ou a 

produción cinematográfica. Aínda hoxe, discútese a concesión dese carácter para a televisión 

ou a produción de vídeos. Por que esa resistencia? Dous foron os factores fundamentais 

aducidos polos puristas da estética para negar valor artístico a estas novas actividades: 

 

1. Nelas, a intervención dunha tecnoloxía puramente mecánica é esencial á creación 

mesma. Agora ben, no artístico a acción directa do home considérase indispensable, 

porque é ela a que lle concede o carácter de acción do espírito, é dicir, acción 

consciente e intelixente. Tal carácter non é esperable nunha máquina. 

2. A produción mecánica comporta igualmente a perda do carácter único da obra de 

arte, substituído agora pola repetición en serie, co conseguinte risco de 

uniformización e masificación, considerados como contraditorios cunha concepción 

rigorosa da creación artística. 

 

Sen dúbida foron os filósofos da chamada Escola de Francfurt os primeiros en afrontar con 

rigor as implicacións dos efectos da técnica nas artes, para alén da negativa sumaria a lles 

conceder calquera valor estético. Walter Benjamin (ver texto máis abaixo) propuxo unha 

interpretación global para o novo período coa súa teoría da perda da aura. Segundo este 

autor, as artes nos períodos feudal e burgués caracterizábanse polo seu carácter “aurático”, 

isto é: a obra de arte aparecía diante do espectador como un obxecto único, irrepetible, 

altamente específico e que, por iso mesmo, emanaba un algo especial que Benjamin trata de 

expresar co nome de “aura”. A reprodución técnica da obra de arte orixina inevitablemente a 

perda desa aura, e modifica radicalmente tanto o modo no que o artista se enfronta á creación 

da obra, como o modo no que o receptor se sitúa en actitude de recibila. A conservación da 

aura provocaba un tipo de relación sacral (literalmente na arte medieval, na que esta era 

recibida no contexto de rituais colectivos de carácter relixioso) entre o receptor e a obra, que a 

creación técnica en serie destrúe. Pódese falar pois dunha desacralización das artes na época 

da reproducibilidade técnica. 

 

A interpretación benjaminiana, aínda que ambigua en certos aspectos, non era negativa 

respecto da intervención da técnica na produción artística. Porén outros autores da mesma 

Escola, ideoloxicamente próximos, foron moito máis críticos. Así, Theodor Adorno 

desenvolveu o concepto de industria da cultura, salientando o risco de que a reprodución 

mecánica dos produtos artísticos conducise a unha redución da obra de arte a mercadoría. 

Esta redución ten unha consecuencia enormemente negativa: a produción de obras de arte en 
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condicións industriais sométeas aos estritos criterios da lei de oferta e demanda da circulación 

de mercadorías característica da economía capitalista. Créase así unha cultura artística 

desvalorizada que só persegue vender, ser consumida polo máximo número de persoas. En 

opinión de Adorno, por ese vieiro as artes perden aquela condición de obxectos de 

coñecemento, que lles atribuía Kant, para se trocaren en simple entretemento. A devaluación 

da arte a espectáculo tería as súas manifestacións máis claras na industria cinematográfica e 

na televisiva. Como teremos ocasión de ver máis adiante, este fenómeno virá acompañado da 

escisión entre unha alta cultura elitista e unha cultura de masas. Sen dúbida, este é un dos 

retos máis claros aos que se enfrontan as artes contemporáneas nas sociedades democráticas: 

de que modo se pode conciliar a esixencia de máxima excelencia creativa coa lexítima 

reivindicación do acceso aos valores estéticos da totalidade da cidadanía, tanto no plano de 

espectadores como no de creadores. É posible isto sen unha inevitable degradación deses 

valores? O francés Guy Debord ten afrontado esta dicotomía con lucidez na súa obra A 

sociedade do espectáculo, vinculándoa á mesma noción de “fin da arte” que temos visto máis 

atrás (ver 5: Estética e realidade). 

 

 
 

A BELEZA: EXPERIENCIA E XUÍZO ESTÉTICOS 

 

COMO SE AVALÍA UNHA OBRA DE ARTE 

 

Comecemos por esculcar nos teus propios gustos artísticos, para o cal deberás contestar esta 

sinxela enquisa. 

1. Practicas algunha actividade artística? Cal? 

2. A que espectáculos ou acontecementos artísticos tes asistido durante o último ano? 

3. Cita o nome de: 

* o teu escritor (poeta, novelista, etc.) favorito; 

* o teu artista plástico (pintor, escultor) favorito; 

* o teu cantante ou grupo musical favorito; 

* o teu compositor favorito; 

* o teu director de cine favorito; 

A desaparición da arte histórica que estaba ligada á comunicación interna dunha 

elite, que tiña a súa base social semi-independente nas condicións particularmente 

lúdicas aínda vividas polas últimas aristocracias, traduce tamén o feito de que o 

capitalismo coñece o primeiro poder de clase que se confesa despoxado de toda 

calidade ontolóxica; e que ao ter raíz do seu poder na simple xestión da economía 

supón igualmente a perda de toda mestría humana. O conxunto barroco, que para a 

creación artística é el mesmo unha unidade desde hai tempo perdida, reencóntrase de 

algunha maneira no consumo actual da totalidade do pasado artístico. (...) As artes 

de todas as civilizacións e de todas as épocas, por vez primeira, poden ser coñecidas 

todas e admitidas xuntas. É unha “recolección de souvenirs” da historia da arte que, 

ao devir posible, é tamén a fin do mundo da arte. É nesta época de museos, cando 

ningunha comunicación artística pode xa existir, que todos os momentos antigos da 

arte poden ser igualmente aceptados, pois ningún deles padece xa a perda das súas 

condicións de comunicación particulares, nesta perda presente das condicións de 

comunicación en xeral. 

Guy Debord (1992): La Societé du Spectacle. Gallimard. Páxs. 183 – 184. 
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* outros artistas polos que teñas predilección: ... ... ... 

 

Vexamos agora cal é a opinión que che merecen algunhas obras artísticas que teñen adquirido 

un gran prestixio. 

ACTIVIDADE: VISUALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS 

1. Escultura renacentista (p. ex.: David de Miguel Anxo). 

2. Escultura non figurativa contemporánea (p. ex: obra en mármore de Moore) 

3. Arquitectura tradicional (p. ex.: unha palloza dos Ancares). 

4. Pintura renacentista (p. ex.: Monna Lisa de Leonardo). 

5. “Ready made” de Duchamp (p. ex.: urinario). 

6. Arquitectura clásica (p. ex.: o Partenón ateniense). 

7. Escultura figurativa contemporánea (p. ex.: Musa dormida de Brancusi) 

8. Arquitectura contemporánea: rañaceos. 

9. Pintura figurativa contemporánea (p. ex.: Maternidade de Laxeiro). 

10. Escultura non figurativa contemporánea (p. ex.: móbiles de Calder). 

11. Complexo arquitectónico-escultórico románico ou gótico (p. ex.: Pórtico da Gloria). 

12. Pintura non figurativa contemporánea (p. ex: cadros abstractos de Klee, Mondrian, 

Pollock ou Rothko). 

B. Audicións musicais 

1. Música tradicional (p. ex.: Marcha tradicional do Corpus de Pontevedra, na versión de 

Milladoiro). 

2. Jazz (p. ex.: In a silent way de Miles Davis). 

3. Música barroca (p. ex.: 2º movemento da Suite nº 3 de J. S. Bach). 

4. Ópera (p. ex.: aria de Papageno da Frauta máxica de Mozart) 

5. Música clásica romántica (p. ex.: 1º movemento do concerto para piano e orquestra de 

Tchaikovski). 

6. Canción popular (p. ex.: Ne me quittes pas de Jacques Brel). 

7. Ópera (p. ex.: aria da Raíña da Noite da Frauta máxica de Mozart) 

8. Música contemporánea non tonal (p. ex.: unha peza para piano de Pierre Boulez ou Luigi 

Nono). 

9. Fragmento de sinfonía (p. ex.: 4º movemento da Sinfonía nº 1 de Brahms). 

10. Música electrónica (p. ex.: unha peza de Philip Glass). 

 

Trala proxección de cada unha das diapositivas, e a audición de cada unha das pezas, 

responde ao seguinte cuestionario: 

1.Que sensacións che suxire esta obra? Calor/Frío. Acougo/Desacougo. 

Aburrimento/Diversión. Alegría/Tristeza. Amor/Indiferenza. Dinamismo/Estatismo. 

Luz/Escuridade. Violencia/Paz. Equilibrio/Desequilibrio. Dramatismo/Comicidade. (Cómpre 

aclarar que non é imprescindible que seleccionen para todas as obras un dos pares de 

sensacións). 

2. Saberías situar a que época e que estilo pertence esta obra? 

3. Puntúa, de un a dez, o valor estético que che merece esta obra. 

 

AS TEORÍAS FORMALISTAS 

Que nos leva a considerar unha obra de arte como excelente e outra como deficiente? Non é 

certo que unha obra que a min me parece excelente a outro ou outra lle parece falta de interese 

e mesmo rexeitable? Non debemos admitir logo que, no eido das artes, reina a máxima 
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popular segundo a cal “en gustos pintan cores”. Cadaquén ten os seus propios gustos e é inútil 

procurarlles xustificación. Ou se se prefire dicir en latín: “de gustibus non disputandum”, que 

vén dicir a mesma cousa. 

 

Fronte a esta actitude,  

Malia o relativo consenso respecto desta solución á oposición contido-forma, o 

desenvolvemento das artes contemporáneas ten sen dúbida favorecido o predominio de 

opcións formalistas, isto é, aquelas que consideran que os valores formais dunha obra de 

arte son os únicos que cómpre ter en conta. O formalismo é unha corrente hoxe moi viva e, 

aínda cando non se acepte na súa totalidade o seu desprezo polos contidos, é indiscutible a 

importancia das súas achegas para a análise das obras de arte, especialmente en pintura, 

escultura, deseño, fotografía, cine e, en xeral, en tódalas artes visuais. 

 

Entre as distintas tendencias formalistas, salientaremos tan só algúns elementos dos teóricos 

que se apoian ou inspiran nas leis que rexen os procesos perceptivos segundo os estudos da 

escola da Gestalt. Estes estudos viñeron dar unha nova lexitimidade á vella teoría da 

proporción, segundo a cal existe unha “boa forma”, matematicamente concretable, que toda 

obra debe respectar se aspira a proporcionar goce estético. Postúlase agora que esta boa forma 

sería aquela que se axusta a determinadas condicións impostas pola propia organización 

sensorial do suxeito perceptivo. Existirían, por así dicir, estruturas formais que son percibidas 

como disonantes ou inadecuadas polo suxeito perceptor, e outras -as boas formas ou 

esteticamente correctas- como consonantes e adecuadas. Os estudos da Gestalt centráronse 

fundamentalmente no sentido da vista, aínda que existen tamén estudos semellantes sobre o 

sentido do oído. 

 

Algúns dos seguidores da Gestalt, como Rudolf Arnheim, postulan a elaboración dunha 

gramática das imaxes. Segundo iso, certas obras serían esteticamente reprobables 

simplemente por transgredir certas regras “gramaticais” que definen como debe ser unha 

composición pictórica correcta, como se deben combinar as cores, como distribuír o peso das 

masas, etc. A idea dunha “gramática” da pintura xa fora defendida por algúns dos primeiros 

pintores abstraccionistas, como Kandinsky, que expuxo esas teses nas súas clases da Bauhaus, 

escola de arte creada e dirixida polo arquitecto Gropius na Alemania pre-nazi. 

 

En certa maneira, o formalismo foi sempre o modelo teórico dominante na análise da música. 

O carácter non mimético-representativo desta arte favoreceu a escasa consideración do 

problema do contido que, no caso das artes visuais, só se impuxo co desenvolvemento das 

tendencias abstraccionistas. A avaliación formal dunha peza musical considéraa como unha 

unidade estrutural na que os seus compoñentes tonais, melódicos, dinámicos etc. se dispoñen 

nun adecuado equilibrio. Con todo, tamén en música as tendencias creativas contemporáneas 

amosan unha influencia dos presupostos formalistas. O desenvolvemento da atonalidade e o 

dodecafonismo é doado entendelo como aplicación de modelos formais anovadores, nunha 

dirección paralela á que se estaba a producir na pintura ou mesmo na literatura máis 

experimental. 

 

Por outra parte, o criterio da unidade estrutural e a organización equilibrada como modelos de 

perfección deu paso, nas correntes da vangarda artística de principios de século, a criterios 

menos ríxidos que encontraron a súa expresión teórica no concepto de obra aberta, 

promovido por Umberto Eco, como xa vimos. Pezas musicais que o compositor propón para 

seren interpretadas segundo fórmulas aleatorias imprecisas ou artefactos artísticos (a medio 

camiño entre o cadro ou a escultura) que agardan da intervención do espectador ou da acción 
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do tempo para cobrar novas formas, rachan coa idea de obra pechada e completa, dominante 

ata entón. A reivindicación do fragmento e o incompleto resulta en boa medida unha 

paradoxal consecuencia da imposición dos modelos formalistas. 

 

Para rematar, hai que ter en conta que, na maior parte dos marcos teóricos contemporáneos, a 

análise formal non pretende determinar a validez dunha obra en función dun canon ou 

esquema formal xa rigorosamente prefixado, ao modo clásico. Nas análises formais 

contemporáneas avalíase como un factor fundamental o grao de innovación que o artista 

presenta na solución formal aportada. Este grao de innovación é o índice fundamental para 

medir a orixinalidade do artista. A coincidencia relativa no tipo de solución formal marca os 

estilos. Non sempre un artista innovador creador dun estilo consegue explotar este ata o 

máximo das súas posibilidades expresivas. En ocasións, artistas que adoptaron estilos xa 

prefigurados –é dicir, marcos formais non inventados orixinalmente por eles- extraeron deles 

posibilidades que os seus creadores orixinais non chegaron a advertir ou non souberon 

desenvolver. A habitual sobrevaloración actual da orixinalidade en ocasións provoca o 

esquecemento deste fundamental aspecto. 

 

OS LÍMITES DO FORMALISMO 

Antes dixemos que existe un certo consenso respecto de que a avaliación dunha obra de arte 

debe ter en conta a adecuada relación entre contido e forma. Fronte ao formalismo unilateral, 

outras correntes advirten que unha determinada forma carece de valor en si mesma. O seu 

valor depende xustamente do que o artista queira comunicar a través dela, é dicir, dos 

contidos que pretende transmitir. Hai, poderiamos dicir, contidos que esixen determinadas 

formas. E, por outra parte, para apreciar en todo o seu sentido profundo unha forma é 

indispensable coñecer cal é o contido que hai detrás dela. Agora ben, aquí “contido” non debe 

ser entendido ao modo superficial que inicialmente recollemos, e que reduce a súa aplicación 

ao eido das artes mimético-representativas. Falamos tamén de contidos musicais cando 

dicimos que un “adagio” (que é unha estrutura formal) adoita transmitir sensacións de paz e 

tamén de tristeza e melancolía, mentres un “vivace” transmite dinamismo e enerxía. 

 

Desde Hegel, é habitual salientar o carácter simbólico dos contidos artísticos. A 

comunicación artística pode utilizar signos lingüísticos (literatura), signos sonoros (música) 

ou signos visuais (artes plásticas, fotografía, cine). Pero o específico desa comunicación é que 

eses signos se poñen ao servizo dunha relación comunicativa doutro tipo, que é a relación 

simbólica. O símbolo artístico, a diferenza dos signos lingüísticos, non sería produto dunha 

decisión puramente convencional, é dicir, a relación entre significado e significante non é 

absolutamente arbitraria; tampouco acada o grao de univocidade propio das linguaxes naturais 

(menos aínda das formais, naturalmente), senón que mantén sempre unha alta ambigüidade. 

Por outra parte, o seu poder de significación tampouco é resultado dunha relación analóxica 

estrita ao modo dos signos visuais ou icónicos, senón dun sistema de valores culturalmente 

determinado. Isto quere dicir que o valor de representación de determinado símbolo, aínda 

que non é completamente arbitrario, si está culturalmente condicionado, de xeito que certos 

signos (estruturas musicais, formas pictóricas etc.) comunican simbolicamente algo nun 

determinando contexto cultural, e poderían pasar a comunicar algo diferente noutro contexto. 

 

Hoxe existe tamén un relativo consenso en admitir que a avaliación estética dunha obra de 

arte esixe, ademais dunha análise formal, unha análise dos seus contidos que teña en conta o 

seu carácter simbólico. Varias escolas teñen desenvolvido modelos teóricos dirixidos a 

efectuar esta análise (entre outras: a iconoloxía, a hermenéutica e a semiótica). Aquí 
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interésanos unicamente salientar unha conclusión bastante común a todas estas tendencias: o 

contido dunha obra de arte é tanto máis valioso esteticamente canto maior é a súa 

capacidade de abrir potenciais simbólicos, e tanto menos valioso canto menor é esa 

capacidade. 

 

Algúns críticos explican isto por medio dos chamados niveis de información. Unha obra que 

esgota a súa capacidade comunicativa nun único nivel de información, isto é, que o seu nivel 

simbólico é equivalente ao seu nivel de significación elemental lingüístico ou icónico, é unha 

obra esteticamente pobre. Pola contra, unha obra que, para alén dese nivel elemental, abre 

outros niveis xa no plano estritamente simbólico, é unha obra rica. 

 

Poñamos un exemplo. O contido dun serial televisivo non comunica a penas outra cousa que a 

serie de sucesos, por outra parte perfectamente previsibles, que se derivan da audición e 

visión dos seus diálogos e imaxes. Unha boa película de cine, pola contra, caracterízase 

porque, para alén do que conta no plano máis elemental, xera outros niveis de comunicación 

simbólica imposibles de reducir a ese primeiro e elemental nivel. Un produto artístico 

esteticamente valioso é, pois, aquel que contribúe a enriquecer o acervo simbólico do 

espectador e do ámbito cultural ao que pertence. Este enriquecemento tan só ten un límite: 

que haxa efectivamente comunicación. A procura da orixinalidade por riba de todo, 

característica da arte contemporánea, ás veces ten conducido a traspasar esa fronteira. Con 

todo, fronte ao endeusamento unilateral da subxectividade do artista, é preciso lembrar que a 

arte é ante todo comunicación. Xa que logo, non hai que confundir a complexidade 

simbólica, e a súa positiva ambigüidade, coa simple confusión ou incapacidade para 

comunicar. 

 

A CRISE CONTEMPORÁNEA DAS ARTES 

 

 
 

1. ... na época da reprodución técnica da obra de arte o que se atrofia é a aura 

desta. ...... a técnica reprodutiva desvincula o reproducido do ámbito da tradición, 

multiplica-las reproducións, pon a súa presenza masiva no lugar dunha presencia 

irrepetible. E confire actualidade ó reproducido ó lle permitir saír, desde a súa 

situación respectiva, ó encontro de cada destinatario. Ámbolos dous procesos 

conducen a unha forte conmoción do transmitido, a unha conmoción da tradición, 

que é o reverso da actual crise e da renovación da humanidade. Están ademais en 

estreita relación cos movementos de masas dos nosos días. O seu axente máis 

poderoso é o cinematógrafo. 

Walter Benjamin:  A obra de arte na época da súa reproducibilidade técnica.  
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Cuestións: 
 

1. No primeiro texto, Benjamin establece unha relación entre reprodutibilidade 

técnica e perda da aura da obra artística. ¿Que cres que trata de expresar co 

concepto de “aura”? ¿Estás de acordo coa súa tese? ¿Por que? 

2. Nos tres textos faise unha alusión ó problema das masas na sociedade 

contemporánea e á súa relación coa creación e o consumo das artes. ¿Cres 

que os tres autores valoran por igual ese problema? Xustifica a resposta. 

3. ¿Encontras algunha relación entre “a demolición do mito do artista divo” de 

que fala Munari, e a xeneralización da “vontade de expresión artística” á que 

se refire Lipovetsky? Explica que cres que tratan de dicir estes autores con 

esas frases e dá o teu punto de vista. 

4. Nos tres textos proponse unha visión sobre a situación das artes no seu 

tempo, engadindo unha certa explicación sobre esa situación e, en certo grao, 

unha proposta para o desenvolvemento futuro. ¿Cres que nos tres se fala do 

mesmo tempo? ¿Cal cres que era ese tempo? (ou tempos, se non os 

consideras coincidentes). Intenta ti unha visión semellante da situación das 

artes na actualidade. 

 

Aínda que a nosa perspectiva de estudo non é historicista, e neste sentido só marxinalmente 

3. ... o posmodernismo non significa só o declive vangardista, senón 

simultaneamente a diseminación e multiplicación de centros e vontades artísticas. 

Proliferación de grupos de teatro amadores, grupos de música rock ou pop, paixón 

pola fotografía e o vídeo, entusiasmo polo baile, polos traballos artísticos e 

artesanais, polo estudio dun instrumento, pola escrita... ... Todo o mundo en maior 

ou menor grao expresa unha vontade de expresión artística, entramos realmente 

na orde despersonalizada da cultura. O modernismo era unha fase de creación 

revolucionaria de artistas en ruptura, o posmodernismo é unha fase de expresión 

aberta a todos. O momento no que se trataba de que as masas accederan ó 

consumo das grandes obras culturais foi superado por unha democratización 

espontánea e real das prácticas artísticas...   

Gilles Lipovetsky. A era do baleiro. 

 

2. Actualmente resulta necesaria unha obra de demolición do mito do artista divo 

que produce só obras mestras para as persoas máis intelixentes. Debe pensarse 

que mentres a arte se mantén á marxe dos problemas da vida, interesa só a poucas 

persoas. No presente, resulta necesario, nunha civilización que se está 

convertendo na de masas, que o artista descenda do seu pedestal... 

... ... ... 

O proxectista restablece hoxe o contacto, perdido desde hai tempo, entre a arte e o 

público, entre a arte, entendida no sentido de algo vivo e público que vibre, e o seu 

destinatario. Xa non o cadro para o salón, senón o aparello electrodoméstico para 

a cociña.  

Non debe existir unha arte xebrada da vida con cousas belas para ollar e cousas 

feas para usar. Se o que usamos no presente está feito con arte (non 

caprichosamente), nada teremos que ocultar. 

Bruno Munari. A arte como oficio. 
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atendemos aos cambios históricos en relación coa formación das categorías estéticas ou os 

criterios de avaliación, a situación das artes na sociedade contemporánea presenta unhas 

características tan diferenciadas respecto a períodos anteriores e, por outra parte, aparece 

sometida a un dinamismo tan forte, que require un tratamento específico. Esta situación adoita 

ser vista baixo o cualificativo de crise. Denominamos época de crise a aquela na que os 

valores e criterios de avaliación carecen de fixeza e seguridade. 

 

A crise contemporánea das artes ten o seu momento de inflexión na aparición dos chamados 

movementos de vangarda a principios de século, movementos que practicamente 

encontraron expresión en todas as modalidades artísticas, pero que quizais acadaron o seu 

expoñente máis significado no dadaísmo e surrealismo. As vangardas caracterizáronse polo 

seu radical rexeitamento dos valores estéticos vixentes e a súa vontade experimental. Estes 

dous elementos contribuíron á apertura da crise: polo primeiro destrúese o sistema de valores 

existente; polo segundo convértese a pura experimentación no único valor, co que se impide a 

posible consolidación dun novo sistema de valores. 

 

Pero hai outro factor que vai contribuír decisivamente a esa crise: é a incidencia na 

produción artística das innovacións tecnolóxicas de finais do XIX e principios do XX. Xa 

falamos da resistencia inicial a aceptar o carácter artístico das producións que requiren a 

mediación de instrumentos mecánicos. Foron precisamente os artistas de vangarda os que en 

xeral recibiron co maior entusiasmo os novos modos de expresión, como a fotografía e a 

cinematografía, nos que vían un alento novo coincidente co seu esforzo por rachar coas vellas 

concepcións. Entre os teóricos da arte a resistencia foi maior, como temos visto máis atrás. 

Lembremos tanto as teses da “perda de aura” benjamianas como a crítica da industria cultural 

e da redución das creacións culturais a simples mercadorías de Adorno. Como vimos, a 

consecuencia será a escisión do mercado da cultura nunha alta cultura elitista e unha cultura 

de masas, ambas as dúas, por outra banda, sometidas á influencia da “sociedade do 

espectáculo”. 

 

A escisión entre unha arte de consumo masivo mercantilizada e dirixida a promover un 

entretemento superficial, e unha arte para minorías é, logo, outra das características do 

panorama contemporáneo. Este circuíto elitista leva á máxima expresión a imaxe mitificada 

do artista como xenio herdada do romanticismo. Un artista que, instalado no continuo 

experimentalismo, só ten que dar conta da súa obra a un reducidísimo círculo de expertos que 

deciden, segundo criterios nunca consistentemente explicitados, a consagración de uns ou o 

fracaso doutros. Como reacción fronte a esta escisión, certos creadores reivindican unha 

afirmación positiva das artes dirixidas ás masas, e mesmo unha ruptura definitiva da 

vella fronteira entre belas artes e artes útiles. O autor do texto 2, o italiano Bruno Munari, 

inventor das “máquinas inútiles” e deseñador de aparellos electrodomésticos, é un destes. 

 

O interrogante actual é se a creación artística está obrigada a optar entre unha cultura masiva 

reducida a dar espectáculo ou facer atractivas as máquinas domésticas, e unha cultura 

minoritaria dirixida a compracer o ego de certa burguesía ilustrada que se nega a aceptar 

compartir os seus obxectos de satisfacción estética co pobo. O pulo revolucionario dos artistas 

vangardistas parece definitivamente esgotado. Paralelamente os novos medios técnicos 

facilitan, xa non o acceso das masas á recepción dos produtos artísticos, senón o seu acceso 

directo á creación (texto 3). Porén, esta democratización na produción e o consumo das artes 

aparece aínda unida á persistencia daquel empobrecemento denunciado por Adorno (a arte 

reducida a espectáculo ou entretemento) e a unha carencia de criterios que ameaza con facer 

indiferenciables os valores estéticos e culturais que encerran un concerto de música sinfónica 
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e a banda sonora dun anuncio publicitario. Son estas algunhas das cuestións que aínda hoxe 

permanecen abertas e reclaman a reflexión dos filósofos a carón da dos propios artistas. 

 

 

FILOSOFÍA E LITERATURA 

 

 
 

Cuestións: 

1. Por que cres que o autor cualifica a idade moderna como “reino da técnica? Por que 

cualifica a esta como “técnica obxectivante desatada”? 

2. Procura algúns poemas dos tres poetas citados neste texto. Atopas neles algo que che 

poida axudar a entender por que Badiou atopa na súa poesía a presenza da “cuestión do 

ser” que o reino da técnica “fai universalmente impronunciable”? 

 

Collamos ao chou catro fragmentos de texto de catro dos libros que temos na biblioteca: 

 

No bicarelo do bico do brelo 

canta o paxariño. 

Uxío Novoneyra: Os Eidos 

 

... na evolución enteira da vida sobre o noso planeta vexo un camiño que a conciencia 

creadora se abre a través da materia, un esforzo por ceibar, a forza de enxeño e de 

invención, algo que no animal fica apreixado e que só se libera definitivamente no 

home. 

 Henri Bergson: A enerxía espiritual 

 

O que ela temía era o xeo. O xeo que pronto volvería formarse. Os piñeiros, que se 

erguían apenas trescentos metros máis arriba ... 

John Berger: Porca terra (tradución de Xoán Abeleira, Rinoceronte Editora) 

 

... cómpre facer unha distinción entre o envellecemento normal da memoria e o 

envellecemento patolóxico. En certas patoloxías da memoria, amnesia de Korsakoff 

ou doenza do Alzheimer ... 

Alain Leury: A memoria, do cerebro á escola 

 

Se agora vos dicimos que se trata de catro xéneros de escritos distintos, un científico, outro 

filosófico e dous de carácter literario (poesía e novela), teriades problemas para distinguilos? 

Na idade moderna (esta na que o home devén Suxeito e o mundo Obxecto porque se está 

camiño de establecer o reino da técnica), logo no noso tempo, o da técnica obxectivante 

desatada, só algúns poetas teñen pronunciado o ser, ou cando menos as condicións dun 

retorno do pensamento, fóra da prescrición subxectiva do querer técnico, cara a eclosión 

do Aberto. A palabra poética atrona, e ela soa, como posible fundación dun recollemento 

do Aberto, contra a dispoñibilidade infinita e pechada do ente que trata a técnica. Estes 

poetas son Holderlin, o insuperable, logo Rilke e Trakl. O dicir poético deses poetas ten 

furado o tecido do esquecemento e detido, preservado, non o ser mesmo, senón a cuestión 

do ser. Os poetas foron os pastores, os vixiantes, desta cuestión que o reino da técnica fai 

universalmente impronunciable. 

Alain Badiou (1989): Manifeste pour la philosophie. Éditions du Seuil. Páx. 30. 
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Seguramente non, aínda que se cadra teriades algo máis de dificultade para explicar as 

características precisas que os diferencian. En xeral, dos dous últimos dicirmos que son 

eminentemente estéticos, co cal queremos salientar que os valoramos de acordo coas súas 

calidades estéticas e só por elas (xa vimos antes que os criterios extraestéticos, como os 

valores morais ou de semellanza mimética co real, foron descartados nas estéticas 

contemporáneas). En cambio, nos outros dous hai unha pretensión de saber que en principio 

non se reduce ao goce estético. No caso da ciencia, como tivemos ocasión de ver noutras 

Unidades, esa pretensión reclama ben o recurso a probas empíricas (ciencias experimentais) 

ou a pura dedución axiomática (ciencias formais). Aceptamos que no campo da filosofía (coa 

excepción da Lóxica) o seu saber é movido por unha procura da verdade que precisa dunha 

fundamentación racional argumentada, aínda cando temos a convición de que non disporemos 

nin de probas empíricas nin de deducións puras que nos permitan corroborar eses argumentos. 

É certo que se fala tamén da verdade artística, pero só nun sentido analóxico e non estrito 

porque, de ser así, teriamos que excluír todo o campo da ficción que ocupa un lugar central na 

invención artística. 

 

Esta distinción clara entre o científico, o filosófico e o literario artístico está a ser cuestionada 

por correntes influentes da propia filosofía contemporánea. Probablemente quen ten levado 

máis lonxe este cuestionamento sexa o pensador francés contemporáneo Jacques Derrida, 

que afirma que a filosofía (e mesmo boa parte da ciencia) non é outra cousa ca unha 

modalidade literaria máis. Sen entrarmos a debater o alcance das ideas derridianas, cabe dicir 

que o autor que abriu esta problemática foi o alemán Friedrich Nietzsche, ao asegurar a 

imposibilidade dunha verdade universal, que desde Platón fora o ideal que movía o pensar 

filosófico – científico (que, como sabemos, nas orixes gregas non se diferenciaban entre si). 

No vieiro de Nietzsche, outro filósofo alemán, Martin Heidegger, sinalará que os avances 

tanto da metafísica como da ciencia sostéñense en última instancia nun procedemento redutor 

que ten no dominio contemporáneo da técnica o seu perfecto acabamento. Son os propios 

instrumentos técnicos, poderiamos dicir, os que “impoñen” á natureza unhas condicións que 

fan posible a confirmación das hipóteses que o coñecemento científico – técnico anticipa. 

 

É isto o que o francés Alain Badiou salienta cando asegura que no noso tempo, que el 

cualifica como “o reino da técnica”, o da “técnica obxectivamente desatada”, a filosofía do 

suxeito promovida pola modernidade (Descartes) fixo do mundo un “obxecto” que o saber 

humano pretende coñecer para dominar. Mais esta pretensión obxectivante autofundada 

(porque, como xa dixemos, son as propias condicións que o saber técnico impón as que fan 

posible ese dominio) conduce, como dicía Heidegger, ao “esquecemento do Ser”, isto é, á 

renuncia a unha “verdade” non “obxectiva” (porque non se sitúa na dialéctica suxeito – 

obxecto) mais que non é porén a renuncia á verdade, senón a recuperación doutro modo de 

coñecer que, este si, é respectuoso coa súa “esencia”. Para Heidegger iso suporía un regreso 

ao filosofar primitivo que concibía a verdade como “aletheia”, desvelamento da esencia 

oculta do Ser e non simple apropiación dos entes (as entidades particulares nas que se 

manifesta o Ser). 

 

Pois ben, Badiou, seguindo a Heidegger, considera que son os poetas quen mellor veñen 

realizando na modernidade ese papel que a filosofía do saber técnico tiña abandonado. É a 

palabra poética a que mellor expresa o “Aberto” da manifestación do Ser, que a dialéctica 

suxeito – obxecto tiña pechado nun coñecer impositivo e dominador. Badiou chega a citar o 

nome de sete poetas que personificarían este labor de recuperación: Holderlin, Rilke, Trakl, 

Mallarmé, Pessoa, Madelstan e Celan. Eles realizarían o labor de “pastores” da “cuestión do 

ser”, trocada en imposible (“impronunciable”, di Badiou) pola técnica. Esa, que tería sido a 
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función orixinaria da filosofía, foi abandona no mundo da técnica onde só a poesía o 

conservou. 

 

Así, a liña que nos propón a corrente que vai desde Nietzsche a Heidegger, e deste a Badiou e 

Derrida discute a fronteira entre literatura nun dobre sentido: no sentido radical derridiano, 

segundo o cal todo é literatura; ou no sentido máis atenuado de Badiou, segundo o cal un 

xénero literario (a poesía) acerta a ocupar o espazo esencial que a metafísica tiña abandonado 

na última modernidade. Mais aínda é posible contemplar unha terceira variante: a que salienta 

que o literario (calquera xénero literario), sen renunciar á súa linguaxe específica, tamén 

transmite problemas e reflexións filosóficas. Neste último sentido, por unha banda hai autores 

que nos lembran que o espazo do mito (isto é o relato que non se somete ás condicións 

impostas polo concepto e a estrita argumentación lóxica), contra a idea académica redutora de 

que o logos filosófico naceu da ruptura co mito, nunca deixou de ter presenza no discurso 

filosófico tradicional desde Platón (un fermoso reconto de “mitos” filosóficos pódese atopar, 

por exemplo, en Henri Peña-Ruiz: Leyendas filosóficas, Ediciones del Laberinto, 2004); por 

outra, outros nos convidan a atopar a presenza da filosofía nalgunhas das grandes obras 

literarias de todos os tempos (véxase, por exemplo, José Lorenzo Tomé: O silencio dos 

deuses. Filosofía e Literatura, Baía Edicións, 2009). 

 

 

FILOSOFÍA E MÚSICA 

 

 
Cuestións: 

1. Pensa nalgunha peza musical que coñezas (ou preferiblemente escóitaa) e trata de 

asociala con algunha emoción (ledicia, tristeza, pracer, dor, amor, odio ...); tenta logo 

explicar esa mesma música mediante algún tipo de conceptos, como se explican os 

fenómenos naturais (a caída dun grave, o voar das aves...). Cal do dous procedementos 

che parece máis idóneo para aplicar á música? 

2. Trala resposta á cuestión anterior, concordas coa división que Schopenhauer fai entre a 

música como linguaxe das emocións e as palabras como linguaxe da razón? 

3. Por que o autor relaciona tan estreitamente a invención da melodía co “xenio” e a 

“inspiración”? Pensas que esa relación é maior ca no caso da invención científica? 

Máis ca nas restantes artes? Por que? (Lembra o explicado previamente en relación 

coa creatividade). 

 

Como sinala Alberto Sucasas no seu estudo sobre a filosofía de Eugenio Trías (La música 

... tense dito sempre que a música é a linguaxe do sentimento e da paixón, igual que as 

palabras constitúen a linguaxe da razón. 

A invención da melodía, o desvelamento a través dela dos máis fondos segredos do querer 

e do sentir humano, é obra do xenio, cuxa acción é aquí máis patente ca en ningún outro 

lugar, pois fica afastada de toda reflexión e intencionalidade conscientes, podendo 

chamarse unha inspiración. Coma en todos os demais ámbitos artísticos, aquí o concepto é 

estéril. O compositor revela a esencia máis íntima do mundo, e expresa a máis fonda 

sabedoría nunha linguaxe que a razón non entende, do mesmo xeito que unha somnámbula 

mergullada en transo magnético dá explicacións sobre cousas das que en estado de vixilia 

non posúe ningún concepto. 

Arthur Shopenhauer (2004): Lecciones sobre metafísica de lo bello. Publicacións da 

Universidade de Valencia. Páxs. 293 e 294. 
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pensada, Biblioteca Nueva, 2012), a arte musical adoita parecer refractaria á reflexión 

filosófica e isto por dúas razóns: a primeira, porque o “universo sonoro” se opón á forma 

argumentada e conceptual do discurso racional (en palabras de Sucasa: “á vocación apofántica 

dun logos autoproclamado discurso verdadeiro”); a segunda, porque permanece asociada 

intimamente “coa vida afectiva, pois xera respostas emocionais no receptor”. No primeiro 

caso, exclúese á música por “motivos epistemolóxicos”, no segundo “por razóns morais”. E 

conclúe Sucasas: “alí emerxe como non-verdade, aquí como algo demoníaco”. 

 

Con todo, o propio Sucasas sinala que ao longo da historia da filosofía é posible advertir unha 

dobre corrente na atención dedicada ao fenómeno musical, que ilustra mediante o episodio de 

Ulises e as sereas na Odisea. Se a meirande parte dos filósofos actuaron como a tripulación da 

nave e tapan os seus oídos para non se enfrontar aos retos sedutores da música, outros deciden 

afrontar o canto das sereas coma Ulises, aínda que sexa adoptando a protección do concepto a 

xeito de atadura ao mastro da nave. O exemplo máis antigo desta segunda postura 

proporciónanolo a escola pitagórica, coa súa asociación entre a harmonía musical e as formas 

matemáticas, que tería a súa continuidade no enfoque platónico. Mais, neste segundo caso, 

xa puidemos observar a tensión provocada pola parte radicalmente emotiva da comunicación 

musical. Lembremos que n’A República Platón non só expulsa aos poetas (lémbrese tamén o 

estreito vínculo entre poesía e música na Grecia Clásica) senón que restrinxe (censura) de 

xeito moi estrito o tipo de músicas que se permitirá interpretar e escoitar aos cidadáns. 

Despois de distinguir as “harmonías” que de ningún xeito se permitirían no seu Estado ideal 

(tanto as “queixosas”, propias de covardes, como as “brandas” dos bébedos), conclúe Sócrates 

(que é quen leva a voz principal na obra platónica): 

 

... déixanos unha (harmonía) coa cal se poida imitar axeitadamente os tons e 

modulacións da voz dun varón valente que, participando dun suceso bélico ou dun 

acto calquera de violencia, non ten fortuna, sexa porque sofre feridas ou cae morto ou 

experimenta algunha outra clase de desgraza; mais que en calquera deses casos, 

afronta o infortunio de forma firme e valente. (... ...) As harmonías que debes 

deixarnos (no Estado ideal) son as que mellor imitarán as voces dos infortunados, dos 

moderados e dos valentes. 

Platón: República, Libro III, 399 b-c. 

 

Estenderá a prohibición tamén aos instrumentos asociados coa execución das harmonías 

vetadas, deixando tan só “como útiles na cidade a lira e a citara, e para os pastores no campo a 

siringa”, escollendo “a Apolo e os seus instrumentos (a lira) antes que a Marsias e os seus (a 

frauta)”, así como aos pasos de danza, porque ás harmonías debe seguir o relativo aos ritmos: 

cómpre non ir tras ritmos moi variados nin pasos de toda índole, senón observar os ritmos que 

son propios dun modo de vivir ordenado e valoroso”. Na concepción moralizante da arte en 

Platón (xa o vimos antes), a única música admisible será a que se pon ao servizo da formación 

dos cidadáns de acordo coas finalidades superiores do Estado. 

 

REFLEXIONA E DEBATE: 

 

Formade grupos de traballo e analizade os argumentos de Platón para limitar o gozo das 

manifestacións musicais. Credes que nalgún caso pode estar xustificada esa limitación? 

Coñecedes réximes políticos ou movementos sociais, culturais ou relixiosos que manifesten 

unha semellante prevención contra a música? 

Haberá que agardar ao período posromántico para atopar personalidades filosóficas que 
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concedan de novo unha atención central á música. As principais serán Artur Schopenhauer e 

Friedrich Nietzsche. O primeiro non só lle atribuirá o lugar superior na xerarquía das artes 

(“a raíña das artes”, chamaraa) senón que afirmará que mediante ela se expresa “a esencia 

íntima do mundo” que, de acordo coa súa concepción filosófica, reside no “concepto da 

vontade”. Por iso chegará a dicir que se fose posible “ofrecer unha explicación conceptual 

perfecta e completamente correcta de todos os aspectos da música (...) daquela tamén se tería 

ofrecido con iso unha recapitulación e explicación en conceptos do mundo mesmo, isto é, a 

verdadeira filosofía” (Lecciones sobre metafísica de lo bello, páx. 300). Mais é iso posible? 

Schopenhauer acepta que en realidade se trata dun obxectivo paradoxal e finalmente 

imposible porque a música non se pode reducir a conceptos. 

De que modo pode logo a filosofía afrontar a música, se non é mediante o seu discurso propio, 

isto é, o concepto? Recorrendo ao símbolo, a unha linguaxe aproximativa de carácter 

alegórica. Isto é o que fai Nietzsche, quen, por outra banda, na súa metafísica do artista en boa 

medida bebe da filosofía schopenhaueriana. Nietzsche cre atopar na ópera wagneriana a 

manifestación dunha “arte total”, capaz de sumar os valores das principais artes (escultura, 

literatura, música) e sobre todo de conciliar os dous “instintos” que a tradición metafísica 

occidental tiña escindido, que el identifica coas figuras de Apolo e Diónisos. Se lembramos 

agora a defensa da lira fronte á frauta feita por Platón n’A República, temos aí unha 

manifestación desa escisión. O sátiro Marsias, convidando a entregarse a danzas 

embriagadoras, nas que os danzantes se moven ata perderen a consciencia, ata sumárense nun 

éxtase colectivo, é unha manifestación do espírito dionisíaco. O erro de Platón sería 

pretender reducir a música, e con ela a vida, á expresión do consciente, do ordenado, do 

equilibrado e controlado (o espírito apolíneo), cando vivir reclama tamén o inconsciente, o 

caos, o desequilibrio e o descontrol. A gran música (como toda gran arte), segundo isto, só 

podería nacer da creación de espazos onde as dúas tendencias espirituais, os dous “instintos”, 

poidan manifestarse. 

 

Pero, unha vez máis, cabe preguntarse se isto é posible. O francés Pascal Quignard ten 

recuperado o episodio das sereas e Ulises para propoñer unha nova interpretación (La haine 

de la musique, 1996). O poder sedutor da música das sereas representaría esa atracción 

dionisíaca cara a unha fusión absoluta coa natureza que en última instancia conclúe na morte. 

Mais hai outra música que, como a orde apolínea, se lle opón e que Quignard identifica coa 

figura de Orfeo. No relato mítico da viaxe dos Argonautas, Xasón pídelle a Orfeo que 

embarque con eles para contrarrestar o mortal atractivo do canto das sereas mediante a súa 

propia música. E en efecto Orfeo e a súa lira conseguen que os remeiros realicen o seu 

traballo alleos ao influxo das mortais sedutoras. Aínda que, dinos Quignard, hai un de entre os 

Argonautas que escapa da neutralización de Orfeo, e se lanza ao mar para seguir ás sereas. 

Como con Nietzsche, este dualismo é consubstancial á música, como o é á propia vida. A 

música é logo a expresión máis extrema con que conta a humanidade para representar a 

tensión permanente entre paixón e conforto, carraxe e acougo, vida e morte. 

 

 

PROPOSTAS OPCIONAIS DE TRABALLO 

TRABALLO CON CINE:  

O cine ten afrontado en moitas ocasións e desde variadas perspectivas o fenómeno da 

creación artística. Aquí proporemos tan só algúns exemplos de filmes relativamente recentes, 

que cremos se poden conseguir doadamente para a análise na clase: 
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Todas las mañanas del mundo (Alain Corneau, 1991). A relación entre dous músicos barrocos, 

o mozo Marin Marais e o seu mestre o señor de Sainte Colombe, na que se pon de relevo a 

tensión entre o desexo de éxito e recoñecemento e a autoesixencia estética como única ética 

do artista. 

Pollock (Ed Harris, 2000). Un biopic sobre a procura tráxica do seu estilo persoal por parte do 

pintor estadounidense Jakson Pollock, unha das figuras fundamentais do expresionismo 

abstracto. 

Cisne negro (Darren Aronofsky, 2010). A tensión entre a esixencia da máxima excelencia 

artística e os límites morais e vitais, exemplificada nunha bailarina de ballet. 

 

 

A NOSA SELECCIÓN DE WEBS 

Sobre Creatividade: 

http://ideacultor.blogspot.com.es/2012/01/teorias-sobre-la-creatividad.html 

 

http://www.creativosonline.org/blog/el-proceso-creativo-en-4-pasos.html 

 

http://www.utadeo.edu.co/es/evento/academicos/poincare-duchamp-

convencionalismo-y-creatividad-en-arte-y-ciencia/artes-plasticas 
 

Webs de museos e centros de arte: 

https://www.museodelprado.es 

www.museoreinasofia.es/ 

www.museothyssen.org 

www.cgac.org 

www.marcovigo.com 

www.mac.gasnaturalfenosa.com 

www.fundacion-granell.org 

www.fundacionluisseoane.gal 

 

Webs de artistas contemporáneos: 

poetica.gal/ (poesía) 

http://www.fontcuberta.com/ https://manuelsendon.wordpress.com/(fotografía) 

 http://redenasa.tv/ (teatro) 

http://www.luisgordillo.es/ www.miquelbarcelo.org/ (pintores) 

www.orlan.eu (Artista especializada en performance) 
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